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Úvod 
Cílem práce je zhodnotit a porovnat z hlediska nezaměstnanosti vývoj a stav 

ekonomik České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 

s výhledem do budoucna. Práce chce čerpat pozitivní příklady z rozvinuté 

ekonomiky Spojeného království a stanovit rizika českého hospodářství, načrtnout 

možnosti jejich řešení. Oběma ekonomikami se práce zaobírá v rozmezí let 2003 -

2006, aby znázornila stav před vstupem ČR a dalších devíti států do EU a vliv jejich 

vstupu do tohoto uskupení. Rokem 2006 práce končí kvůli skutečnosti, že mnoho 

dat pro rok 2007 ještě ve statistikách v době psaní práce chyběla. Kde byly 

k dispozici, jsou uvedeny, stejně jako některé předpovědi pro rok 2008. 

Nejprve práce v teoretické části charakterizuje nezaměstnanost, definuje 

základní pojmy, udává elementární formální prostředky pro boj s nezaměstnaností, 

teoretické pohledy na ně a rozvrhuje vztahy mezi jednotlivými faktory. Sleduje také 

provázanost nezaměstnanosti s trhem práce, vliv nezaměstnanosti na jedince, jeho 

status a finanční možnosti, specifikuje rizikové skupiny nezaměstnaných a sleduje 

současný přístup úřadů práce k nezaměstnaným. 

V praktické části se práce nejprve obecně zabývá globálním prostředím, které 

dává rámec české i britské ekonomice a vymezuje základní ukazatele pro srovnání. 

Zabývá se vývojem ve vyspělém světě a především EU, a to v oblastech růstu HDP, 

inflace a nezaměstnanosti. 

Následuje kapitola, kde jsou obecně charakterizovány oba státy a jejich 

ekonomiky. Důraz je kladen na ukazatele výkonnosti obou sledovaných ekonomik a 

jsou prezentovány jak vývojově mezi lety 2003 - 2006, tak vjejich současného 

stavu. Tato kapitola dává nezaměstnanost do spojitosti s dalšími ekonomickými 

ukazateli a veličinami, jako je například migrace. 

Práce pokračuje částí, kde je popsána nezaměstnanost a zaměstnanost ve 

Spojeném království z různých hledisek. Všímá si především struktury 

zaměstnanosti a nezaměstnanosti z pohledu pohlaví, věku a vzdělání. Za ní 

navazuje podobná charakteristika České republiky s charakteristikou rozdílů od 

Spojeného království, stanovením pravděpodobných příčin odlišností a možných 

souvisejících problémů. 
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Další kapitola shrnuje doposud zmiňované problémy ČR v oblasti 

nezaměstnanosti, rizika z n í vyplývající a pokouší se načrtnout možnosti jejich 
řešení. 

Poslední kapitola uzavírá práci s hodnocením dosažení cílů, naplnění hypotéz a 

naznačuje možnosti dalšího výzkumu a nápady, které se do této práce nevešly. 

Za závěrem se nachází přílohy, zdrojová literatura, odkazy na citované 

publikace a také shrnutí obsahu práce v anglickém jazyce. 

V rámci práce jsou všechny tabulky, grafy a obrázky prezentovány v přílohách. 

Ty, které se zdály nezbytné k doplnění psané části, se vyskytují také v rámci textu 

daných praktických kapitol. Neuvést konkrétní tabulky ilustrující data udávaná 

v textu by v některých případech mohlo čtenáře dezorientovat. To byl hlavní důvod 

pro jejich zařazení v rámci textu. Snaha však byla omezit počet takových tabulek na 

nutné minimum, aby co nejméně narušovaly integritu textu. 

Téma nezaměstnanosti v EU, zaměřené na Českou republiku a Spojené 

království Velké Británie a Severního Irska1 jsem si vybral z několika důvodů. 

Nezaměstnanost a její řešení podle mého názoru velmi úzce souvisí s oblastí 

školství a vzdělávání, což je náplň mého studijního programu, neboť studuji 

Pedagogickou fakultu. Úzké sepjetí nezaměstnanosti, školství a vzdělávání ostatně 

ilustrují časté rozbory nezaměstnanosti podle dosaženého stupně vzdělání nebo 

podle oborového zaměření uchazečů. 

Důvodem pro výběr České republiky a Velké Británie byly předměty, které 

studuji: anglický jazyk a společenské vědy. Vzhledem k integraci České republiky 

do Evropské Unie roste význam ostatních evropských zemí pro Českou republiku a 

provázanost jejich vývoje s naším. Česká republika tak nemůže sama bez ohledu na 

okolí rozhodovat o svém hospodářském růstu, zaměření ekonomiky, veškeré své 

politice. Všechny tyto oblasti jsou provázány přinejmenším s okolními státy. Je tedy 

důležité sledovat historické, současné i budoucí trendy těchto zemí i České 

republiky, aby bylo možné předpovídat, kam Česko směřuje. Pro porovnání jsem 

tedy sáhl k Velké Británii, neboť je mi blízká jazykem, poznal jsem do jisté míry 

mentalitu Britů i jejich historii. Poskytuje mi to tak lepší možnost proniknout 

k jádru rozdílů nebo spojných bodů mezi oběma státy. 

1 Dále jsou v práci většinou používány zkrácené verze tohoto názvu: Spojené království, Velká 
Británie a VB, přestože jde o nepřesné označení. Používané jsou jednak z jazykových důvodů a 
jednak kvůli rozsáhlosti oficiálního názvu. 
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Spojené království navíc prošlo především za vlády Margaret Thatcherové 

procesem privatizace, do jisté míry podobným tomu českému. Nebyl tak složitý a 

rozsáhlý, ale poskytuje styčné body a VB může dávat příklad pro Česko, kam a jak 

směřovat. 

Dalším důvodem pro výběr Velké Británie byl fakt, že Velká Británie se 

zařadila mezi země EU, které nepožadovaly vůči zemím přistoupivším v roce 2004 

žádná přechodná období pro otevření pracovního trhu. Existuje tedy svoboda 

pohybu pracovních sil mezi oběma zeměmi a ukázání vlivu pracovních migrantů ze 

zemí zmiňované přístupové vlny může pomoci k odbourání překážek volného 

pracovního trhu v dalších členských zemích. 
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i.Teoretická část 

Před výkladem a rozborem dat je třeba nejprve stanovit teoretická východiska. 

Tím se zabývá tato část práce, která definuje pojmy a staví teoretický základ, 

z něhož se vychází v dalších částech. Středem pozornosti je zde dělení 

nezaměstnanosti z různých hledisek. Rozebírají se zde ale i další koncepty, které 

s nezaměstnaností úzce souvisejí, např. trh práce, mzda atd. 

1.1 N e z a m ě s t n a n o s t , m í r a n e z a m ě s t n a n o s t i 

Na začátku práce je třeba definovat pojmy nezaměstnanost, míra 
nezaměstnanosti, zaměstnanost a míra zaměstnanosti. 

Nezaměstnanost představuje jeden z hlavních makroekonomických ukazatelů. 

Vyjadřuje počet nezaměstnaných obyvatel dané země, kteří si aktivně hledají 

uplatnění na trhu práce. Jako nezaměstnaný se tedy označuje člověk v produktivním 

včku, schopný a ochotný pracovat, který však nemá zaměstnání kvůli převisu 
nabídky na trhu pracovních sil nad poptávkou. 

Zaměstnanost je naproti tomu dána součtem všech obyvatel v produktivním 

věku, kteří legálně pracují v zaměstnání. Míra zaměstnanosti potom vyjadřuje 

procento obyvatel v produktivním věku, kteří jsou ekonomicky aktivní, neboli těch, 

kteří pracují v legálním zaměstnání. 

Míra nezaměstnanosti naopak vyjadřuje procento nezaměstnaných v celkové 

populaci lidí v produktivním věku. Ve stejném období však může stát vykazovat 

různou míru nezaměstnanosti podle metodik, které používá k jejímu vypočítávání. 

Obecná míra nezaměstnanosti je údaj vypočítávaný statistickým úřadem a bývá 

základem pro mezinárodní srovnávání míry nezaměstnanosti. Zjišťuje se 

výběrovým šetřením na trhu práce. 

Registrovaná míra nezaměstnanosti je údaj používaný Ministerstvem práce a 

sociálních věcí, vycházející z registrace nezaměstnaných na úřadech práce. V rámci 

Evropské Unie byla v červenci roku 2004 kvůli přiblížení k údajům obecné míry 

nezaměstnanosti zavedena nová metodika jejího výpočtu. V současnosti tak 
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vyjadřuje poměr všech nezaměstnaných na území státu schopných v daný moment 

okamžitého nástupu do zaměstnání a všech lidí v produktivním věku. Do takového 

údaje se tedy nezapočítávají všichni registrovaní na úřadech práce. Narozdíl od 

ministerstvem dříve užívané metodiky z něj vypadávají např. ženy na mateřské 

dovolené, momentálně nemocní uchazeči atd. 

V Evropské Unii však funguje jako garant jednotné metodiky výpočtu za 

účelem mezinárodního srovnání Eurostat. Ten uvádí nezaměstnané jako „všechny 

lidi ve věku 15-74 let, kteří nebyli ve daném týdnu zaměstnáni, aktivně si hledali 

práci během předchozích čtyř týdnů a byli připraveni nastoupit do zaměstnání 

okamžitě nebo v příštích dvou týdnech" . Ve své práci budu čerpat, pokud nebude 

výslovně uvedeno jinak, z dat Eurostatu, aby byla používaná data sjednocená 

metodikou výpočtu. 

Jednotlivé údaje podle různých metodik výpočtu míry nezaměstnanosti se mezi 

sebou mohou poměrně dost lišit. Žádný navíc nemůže být úplně přesný. Skutečný 

počet nezaměstnaných nebo jejich poměr k celkové ekonomicky aktivní populaci je 

vždy o něco vyšší než uváděná čísla. Například ne všichni nezaměstnaní vždy 

hledají řešení situace evidencí na úřadu práce. 

1.2 Trh práce 

S nezaměstnaností úzce souvisí termín trh práce. Jde o takový trh, na jehož 

poptávkové straně stojí zaměstnavatelé a na straně nabídky figurují uchazeči, resp. 

potenciální zaměstnanci. Představuje tedy prostředí, v němž se zaměstnavatelé, 

zaměstnaní a nezaměstnaní pohybují. Výrazně do něj zasahuje také množství 

externalit, především odborové organizace a prostřednictvím vlády i stát. 

Aby trh práce dobře fungoval, snaží se vlády o vytvoření určitých podmínek. 

Důležitá je mobilita pracovních sil, jejich flexibilita, informovanost potenciálních 

zaměstnanců i zaměstnavatelů a konkurence na straně poptávky i nabídky. 

Pracovní trh se však zdá do značné míry jako trh kupujícího (spotřebitele). 

Žádná země nedokáže dosáhnout a dlouhodobě udržet míru nezaměstnanosti na 0% 

2 EUROSTAT [online]. Harmonised unemployment: Eurostat Metadata in SDDS format: Summary 
Methodology, 2007 [cit. 6.2.2008]. Dostupné na WWW: 
<http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/une/une sm.htm#concepts> (autorůvpřeklad) 
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a vždy tak bude na straně nabídky pracovních sil určitý převis. V zájmu ochrany 

pracovních sil a maximálního výkonu ekonomiky se stát snaží množství 

nezaměstnaných redukovat. Čím výrazněji se totiž zvýší nezaměstnanost, tím mají 

zaměstnavatelé výhodnější pozici pro vyjednání výhod na úkor zaměstnanců. Když 

se naopak nedostává kvalifikovaných lidí na určitou pozici, nutí to zaměstnavatele 

k ústupkům (zlepšení finanční nabídky, zaměstnání horšího zaměstnance atd.). 

Výrazným plusem ve prospěch zaměstnanců je existence odborových svazů. 

1.3 Životní úroveň a mzda 

Proč lidé vůbec pracují? Nejčastější důvod jistě představuje mzda, tedy 

materiální odměna za vzácný statek. Existují ovšem i další důvody. Například 

z hlediska psychologie je práce jakousi nutností k udržení duševní hygieny. Práce 

dává člověku cíle a jejich dosahování jej uspokojuje. Z hlediska společenského je 

práce nutností k dosažení pokroku. Z hlediska sociologie představuje v západních 

kulturách práce hlavní zdroj našeho sociálního statusu. Důvodů existuje celá řada a 

zrovna tak výsad a pozitiv, která člověk ztrácí, přijde-li o práci. 

Snížení životní úrovně je vedle poklesu společenské prestiže označována za 

základní kámen motivace v boji proti nezaměstnanosti. Z hlediska spotřeby se dá na 

nezaměstnanost pohlížet jako na příčinu ztráty mzdy, tedy prostředků pro směnu. 

„Ve většině tržních ekonomik jsou mzdy a platy základním zdrojem příjmu více než 

90% domácností a ve vyspělých zemích tvoří více než 75-80% národního 

důchodu."3 

Mzda je odměnou za provedenou práci a vypovídá o vzácnosti a potřebnosti 

dané práce. V dnešní době se vyplácí formou peněz nebo převodem finančních 

prostředků z účtu na účet. Existuje však ještě mnoho dalších způsobů, jak 

odměňovat pracovníky, formou tzv. zaměstnaneckých výhod. Mezi ně patří 

navštěvování kulturních akcí, možnost využívat sportovních zařízení, stravenky, 

příspěvky na dopravu apod. Přítomnost nebo absence takovýchto výhod může 

výrazně promluvit do rozhodování o přijetí či odmítnutí dané nabídky zaměstnání. 

3 KONEČNÝ, B.; SOJKA, M. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 6. vyd. Praha : Libri, 2006. 
ISBN 978-80-7277-328-2 
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1.4 Dělení nezaměstnanost i 

Nezaměstnanost se dělí na určité druhy. Rozeznáváme dobrovolnou a 

nedobrovolnou nezaměstnanost. Dobrovolně nezaměstnaný je člověk, který si 

žádnou práci nehledá, není registrovaný na úřadu práce a nepobírá od státu žádné 

dávky. Naopak nedobrovolná nezaměstnanost zahrnuje lidi bez práce, kteří hledají 

práci a nemohou z různých důvodů žádnou dostat. Podle některých zdrojů se za 

dobrovolnou nezaměstnanost označuje „stav, kdy počet nezaměstnaných je nižší 

nebo roven počtu volných pracovních míst. Dobrovolně nezaměstnaní dávají 

přednost volnému času, studiu nebo jiným činnostem"4. 

Nedobrovolná nezaměstnanost se dále člení na strukturální, sezónní, frikční a 

cyklickou. 

Strukturální nezaměstnanost je způsobena nerovnováhou na trzích jednotlivých 

druhů práce. Mzdy se nestíhají přizpůsobovat stavu nabídky a poptávky na těchto 

trzích a tak dochází k nárůstu nezaměstnanosti. Tento druh nezaměstnanosti souvisí 

mimo jiné s technologickým pokrokem, který je příčinou zániku pracovních 

příležitostí v některých oborech. Méně přizpůsobivá pracovní síla pak bývá 

nahrazována lépe kvalifikovanými nebo flexibilnějšími zaměstnanci. Takový 

problém může potkat např. lidi ve starším věku, když nejsou schopni rychle se 

přizpůsobovat požadavkům trhu. To se projevuje ve velké míře především v období 

globalizace, která pro uplatnění pracovních sil vyžaduje vysoké vzdělání, poměrně 

úzkou specializaci a zároveň dostatečnou flexibilitu, aby pracovník byl schopen 

reagovat na nové možnosti a požadavky nejen ve svém oboru. Rychlý rozvoj 

nových technologií může mít za následek to, že v současnosti aktuální obor bude 

zanedlouho nepotřebný. 

Sezónní se nazývá druh nezaměstnanosti opakující se v podstatě každý rok. 

Vždy se projeví v určitém období a po několika týdnech nebo měsících zase vymizí. 

Projevuje se nárazy zvýšené nezaměstnanosti během kalendářního roku a vyplývá 

z nedostatku pracovních příležitostí v daném oboru v období roku pro něj 

nepříznivém. Kritická doba z hlediska sezónní nezaměstnanosti v České republice 

je začátek zimy, kdy končí zemědělská sezona a období vhodné pro stavební práce. 

Mnoho zaměstnanců v těchto pracovních oblastech je z firem dočasně propuštěno, 

4 FINANCE.CZ [online]. Trh práce a nezaměstnanost, 2008 [cit. 6.2.2008]. Dostupné na WWW: 
<http://www.finance.cz/ekonomika/informace/ekonomika/nezamestnanost/> 
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dokud se na jaře zase neobnoví práce. Podobným obdobím je počátek července, kdy 

mnoho studentů opouští školy po dokončení studia. 

Frikční nezaměstnanost je kratší období nezaměstnanosti, které vzniká v době 

mezi opuštěním jedné a nastoupením do jiné práce. Tento druh je podle některých 

ekonomů známkou určitého zdraví trhu práce, protože vypovídá o flexibilitě 

zaměstnanců a jejich schopnosti reagovat na nabídku trhu a přizpůsobovat sejí. 

Cyklická nezaměstnanost souvisí se střídáním konjunktury a recese 

v hospodářském cyklu. V období poklesu výkonu ekonomiky klesá množství 

volných pracovních míst a s tím i zaměstnanost. Lze ji zaznamenat při většině 

hospodářských poklesů. 

Strukturální a frikční nezaměstnanost se někdy také zahrnuje pod pojem 

přirozená nezaměstnanost. Přirozená proto, že tyto druhy nezaměstnanosti nelze 

stoprocentně vymýtit. Vždy se v ekonomice budou vyskytovat flexibilní jedinci, 

měnící zaměstnání, i pracovníci přizpůsobující se pomaleji. 

Nezaměstnanost se dále rozlišuje podle délky, a to na krátkodobou a 

dlouhodobou. Za krátkodobou nezaměstnanost se obvykle považuje taková, která 

trvá méně než půl roku a za dlouhodobou taková, která trvá naopak déle. 

Praxe na úřadech práce však vypadá poněkud jinak. V současné době se 

nezaměstnanost rozlišuje na různá období v závislosti na stáří uchazeče, tzn. i podle 

přináležítosti k rizikovým skupinám nezaměstnaných. Do 25-ti let se za krátkodobé 

považuje období nezaměstnanosti, které nepřekračuje tři měsíce, nad 25 let se 

počítá jako přelom půl roku a nad 50 let se krátkodobá a dlouhodobá 

nezaměstnanost láme na jednom roce trvání. 

Metodika Eurostatu hovoří o míře dlouhodobé nezaměstnanosti jako o podílu 

nezaměstnaných, kteří jsou bez práce posledních 12 měsíců nebo více, v rámci 

všech ekonomicky aktivních lidí na trhu práce, přičemž ekonomicky aktivní lidé 

zahrnují zaměstnané i nezaměstnané. 

1.5 Rizikové skupiny nezaměstnaných 

Rizikové skupiny nezaměstnaných jsou speciálně sledované skupiny uchazečů o 

zaměstnání. Důvodem je většinou fakt, že jde o skupinu, v níž je společensky 
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nežádoucí nárůst nezaměstnanosti, nebo jde o skupinu na trhu práce z jistého 

důvodu znevýhodněnou. Jde především o absolventy škol, resp. uchazeče mladší 

25-tí let věku, uchazeče ve věku nad 50 let, (zdravotně) handicapované, ženy po 

mateřské dovolené a dlouhodobě nezaměstnané. Mnohdy se také ostře sleduje 

zaměstnanost a zaměstnatelnost žen nebo jejich výše platů v porovnání s muži na 

stejných pozicích. 

Absolventi škol, za které se považují lidé do dvou let po ukončení školy, a mladí 

nezaměstnaní se počítají mezi rizikové skupiny především z toho důvodu, že si 

mohou při dlouhodobé evidenci na úřadu práce zvyknout nepracovat. Jejich 

spolupráce s úřadem práce a snaha aktivně hledat uplatnění by mohla ustoupit 

pohodlnosti. Obzvláště s nepříznivým vývojem věkové struktury zaměstnaných by 

se do budoucna nezaměstnanost mezi mladými mohla projevit jako kritická. Pro 

tuto skupinu lidí je však mnohdy těžké najít práci, protože čerstvě dokončili školu a 

nemají žádnou praxi, tudíž je nechce nikdo zaměstnat. Bez zaměstnání si ovšem 

praxi nezajistí. K tomuto účelu byla zřízena tzv. absolventská místa, která posléze 

spadala pod obecnější kolonku společensky účelných pracovních míst. 

V současnosti se však s dotacemi na tvorbu míst pro absolventy nepočítá. Ti tak 

zůstávají rizikovou, sledovanou skupinou, nikoliv však dotovanou. 

Uchazeči starší 50-ti let se označují za rizikovou skupinu proto, že se často hůř 

učí nebo se již nejsou ochotni učit novým postupům a novým zaměstnáním. Navíc 

nejsou pro některé zaměstnavatele perspektivními zaměstnanci, protože se 

předpokládá, že pravděpodobně brzy odejdou do důchodu. Tento přístup se u nás 

ovšem pomalu mění, neboť zaměstnavatelé si začínají uvědomovat, že takový 

pracovník může představovat velkou dávku zkušeností a tedy i přínos pro podnik. 

Zdravotně handicapovaní lidé jsou rizikovou skupinou proto, že pro ně se těžko 

vytvářejí a shání nová pracovní místa. Např. člověk na vozíku potřebuje kompletně 

bezbariérové pracoviště, což však zahrnuje i takové nenápadné věci jako rozšířené 

dveřní rámy, speciálně upravená WC atd. a to představuje mnohdy nepřekonatelný 

problém a vysoké náklady případného zaměstnavatele. Přesto každý zaměstnavatel 

s určitým počtem zaměstnanců má státem předepsané kvóty na zaměstnávání 

handicapovaných občanů. Pokud je nesplňuje, musí státu odvádět jisté dávky. 

Ženy po mateřské dovolené jsou obvykle znevýhodněné věkem svých dětí, tedy 

tím, že malé děti potřebují intenzivní péči. Zaměstnavatelé takové zaměstnance 

příliš nechtějí, protože existují obavy, že matka zůstane doma s dítětem, které 
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například onemocnělo. Přestože se na to, zdaje uchazečka čerstvě po mateřské, zda 

má děti a v jakém věku, zaměstnavatel nesmí ptát, resp. uchazeč nemusí na takový 

dotaz odpovídat, praxe je jiná. U přijímacích pohovorů tato otázka může často 

rozhodovat o nepřijetí. 

Dlouhodobě nezaměstnaní jsou rizikovou skupinou z toho důvodu, že u nich 

časem může docházet k výraznému poklesu zájmu o shánění práce a k návyku na 

společensky nežádoucí styl života. Na úřadech práce jsou registrovaní často jen 

proto, aby jim byly placeny sociální dávky a zdravotní pojištění, nechodí na 

pohovory a pracovat již nechtějí. 

1.6 Boj s nezaměstnanost í 

Nezaměstnanost je nežádoucí jev a tak se s ní každá vláda snaží bojovat. 

Strategii boje s nezaměstnaností určuje především hospodářská politika vlády. 

Podle jejích hlavních cílů se odvozují cíle na poli nezaměstnanosti, tedy např. různé 

způsoby motivace uchazečů, snižování nezaměstnanosti atd. 

K řešení problémů s nezaměstnaností přispívá navíc i strukturální, odvětvová, 

regionální politika, politika nezaměstnanosti a další. Výrazně se do nezaměstnanosti 

promítá i oblast školství nebo zahraniční politiky (struktura vzdělanosti, množství 

vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, integrace přistěhovalců, politika vůči 

imigrantům, udělování víz, pracovních povolení atd.). 

Jak se dá nezaměstnanost snižovat? Pasivními nástroji pro boj 

s nezaměstnaností jsou dávky v nezaměstnanosti a jejich regulace. Aktivní nástroje 

se týkají především aktivní politiky nezaměstnanosti (rekvalifikace, vzdělávací 

kurzy atd.). Oba druhy nástrojů jsou aplikovány především pomocí již zmiňovaných 

úřadů práce. Jsou to státní orgány, které poskytují informace o situaci na trhu práce 

a zprostředkovávají tak kontakt mezi poptávkou a nabídkou, tj. mezi potenciálním 

zaměstnavatelem a potenciálním zaměstnancem. Ve Velké Británii existují 

ekvivalentní úřady s názvem „Job Centre". 

Podle dvou základních ekonomických škol jsou na funkci úřadů práce a 

podporu v nezaměstnanosti dva pohledy: neoliberální teorie říká, že trh práce je -

stejně jako trh obecně - samoregulační mechanismus a je žádoucí, aby docházelo 
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k co nej menšímu počtu intervencí ze strany státu. Nezaměstnaní by měli dostávat 

jen tu nejnutnější podporu, aby byli motivováni aktivně si hledat zaměstnání, kde 

dostanou daleko více peněz než na úřadech práce. Vysoké dávky v nezaměstnanosti 

vidí jako demotivující vůči snaze hledat práci. 

Keynesiáni, tedy sociálně zaměření politici, vidí podporu v nezaměstnanosti 

naopak jako důležitý nástroj pro boj s nezaměstnaností. Uchazeč obdrží dostatek 

prostředků pro to, aby si mohl hledat práci, je k ní kladně motivován. 

Nástroje pro odstranění nezaměstnanosti jsou rozlišné podle jejích různých 

druhů. Nejobtížnější řešení mívá strukturální nezaměstnanost, protože pokud má být 

takové řešení dlouhodobé, vyžaduje také dlouhodobou pozornost a bývá nákladné. 

Nejčastěji se objevuje snaha řešit ji pomocí rekvalifikačních kurzů a vzdělávání. 

Boj proti nezaměstnanosti mladých se donedávna snažilo Ministerstvo práce a 

sociálních věcí vést pomocí absolventských míst. Ta byla teoreticky od října 2004 

zrušena, ale fakticky jim byl změněn název na společensky účelná pracovní místa a 

neplatila jen pro absolventy. Bez pomoci státu se mnoho absolventů ocitá 

v bludném kruhu: bez praxe je nikdo nezaměstná a bez toho, aby byli zaměstnaní 

v oboru, nezískají praxi. V tom by jim měl pomáhat vládní program aktivní politiky 

zaměstnanosti. Od roku 2008 se však již s dotacemi této rizikové skupiny nepočítá. 

Klientům úřadu práce do 25-ti let bývá po třech měsících nabídnut tzv. 

Individuální akční plán, který má více motivovat uchazeče k aktivnímu hledání 

zaměstnání, užšímu a častějšímu kontaktu s pracovníky úřadu práce a v konečném 

důsledku k rychlejšímu úspěšnému ukončení evidence. Stejný plán je nabízen lidem 

nad 50 let po půl roce od doby zaevidování. 

1.7 Nezaměstnanost a současná praxe na úřadech práce 

Od ledna 2008 má každý krátkodobě evidovaný klient úřadu práce právo na 

udělení dávky podpory v nezaměstnanosti po dobu šesti měsíců, pokud splňuje níže 

uvedené podmínky. 

Uchazeč o podporu v nezaměstnanosti musí doložit, že v posledních třech letech 

odpracoval alespoň 12 měsíců v takovém zaměstnání, kde za něj bylo odváděno 

sociální pojištění, a zároveň není poživatelem starobního důchodu. Tyto podmínky 
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platí i pro čerstvé absolventy škol s tím rozdílem, že jim je doba studia, ať trvala 

jakoukoli dobu, počítána jako půl roku zaměstnání. Musí tedy doložit minimálně 

další půlrok zaměstnání, ze kterého bylo řádně odváděno sociální pojištění. 

Dávky podpory se vyplácí měsíčně a jejich výše se vypočítává z hodnoty 

průměrného výdělku z posledního zaměstnání. První tři měsíce dostává evidovaný 

50% svého bývalého čistého průměrného měsíčního výdělku za poslední čtvrtrok, 

nejvýše však 12 249 Kč (tato částka se vypočítává se z průměrné mzdy ve státě). Po 

zbytek evidence dostává 45% hodnoty předchozího výdělku. Výjimku tvoří 

nekvalifikující se uchazeči. Ti mají nárok po dobu rekvalifikace na 60% svého 

předchozího průměrného měsíčního výdělku, a to bez ohledu na dobu, po kterou 

byli na úřadu práce evidováni. Každý uchazeč má navíc právo přivydělávat si 

během evidence na úřadu práce maximálně 4 000 Kč hrubého měsíčního výdělku. 

V současnosti se projednává novela zákona, která by změnila délku období, po které 

uchazeči pobírají dávky podpory v nezaměstnanosti. Např. uchazeči do 25 let věku 

by během evidence měli nárok pouze na pět měsíčních dávek. 

Po vyčerpání dávek podpory v nezaměstnanosti je nezaměstnaný odkázán na 

sociální dávky. Přesto velké množství nezaměstnaných zůstává v evidenci úřadu 

práce. Jednak proto, aby evidovaní měli informace o situaci na trhu práce a jednak i 

proto, že úřad práce za ně platí sociální a zdravotní pojištění. Mnoho z nich také 

využívá možnosti rekvalifikace, když zjistí, že během nich mají obnovený nárok na 

dávky podpory v nezaměstnanosti ve výši až 60% předchozího čistého průměrného 

měsíčního výdělku. 

Neumístitelným uchazečům ve věku k šedesáti letům často doporučují 

pracovníci úřadů práce předčasný odchod do důchodu. Po takovém kroku jsou si 

mnozí z těchto uchazečů schopni najít při výdělek na částečný úvazek, čímž mohou 

doplňovat nižší dávky starobního důchodu. 

Stát skrze úřady práce také poskytuje dotace zaměstnavatelům. Po dohodě 

s úřadem může zaměstnavatel dostat 12 000 Kč na jednoho umístěného uchazeče na 

dobu tří měsíců, tedy 4 000 na měsíc. 

Kromě toho existuje kategorie společensky účelných pracovních míst, 

chráněných pracovních míst a veřejně prospěšných prací. Na zřízení jednoho 

společensky účelného pracovního místa může být zaměstnavateli vydáno podle 

míry nezaměstnanosti v daném regionu až 84 476 Kč. Pro chráněné pracovní místo 

(zaměstnání pro osobu se zdravotním postižením) může dosáhnout až 168 954 Kč. 
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Kromě společensky účelných pracovních míst ještě existují ještě veřejně prospěšné 

práce. I na ně se udělují dotace z úřadů práce, většinou obcím, které jsou ochotny 

uchazeče zaměstnat. Maximální délka veřejně prospěšných prací je jeden rok. 

Částky přidělované úřadem práce na společensky účelná pracovní místa i veřejně 

prospěšné práce se vjednotlivých oblastech liší. Určují si je úřady práce obvykle 

s ohledem na jejich potenciální množství, potřebnost, druh práce a výši míry 

nezaměstnanosti v dané oblasti. 

Mimo dotace ze státních peněz přes úřady práce lze ještě využívat dotace 

z Evropské unie, konkrétně Evropských sociálních fondů. Ty poskytují podobné 

dotace, ve stejné výši jako veřejně prospěšné práce, avšak nejsou fixovány na 

pracovníka, nýbrž na zřizované pracovní místo. Podmínkou navíc je, že pracovní 

místo musí být vytvořeno na období nejméně půl roku. 

Úřad práce mimo jiné poskytuje školní poradnu. Tam se mohou zdarma chodit 

radit občané, především studenti, řešící problém s volbou zaměstnání. Studenti zde 

mohou také dostat informace o získávání zaměstnání po dokončení střední školy 

apod. 

Bezplatně poskytuje úřad práce také právní poradenství. Zájemce může navštívit 

právníka, který je na úřadě zaměstnán, a konzultovat s ním jakýkoli problém 

v zaměstnání. S tím také souvisí fakt, že úřady práce mají na starosti kontrolu 

zaměstnavatelů, tzn. že provádí inspekce přímo na pracovišti, a to na přímý 

požadavek zaměstnance. 

Kromě těchto služeb existuje na úřadech práce ještě rekvalifikační oddělení, 

kam mají přístup nejen uchazeči z řad nezaměstnaných, ale jakýkoli zájemce, tedy i 

člověk, který pracuje. Každý si může zažádat o rekvalifikaci a tu, pokud je mu na 

rekvalifikačním oddělení schválena, může podstoupit zdarma. 
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2. Praktická část 

2 .2 Ekonomický vývoj a s i tuace ve světě 

Na základě stanovení teoretických východisek přechází práce k praktické části. 

Ta však nejprve začíná rozborem ekonomického vývoje a situace ve světě. Před 

rozborem dvou sledovaných zemí je nutné zasadit tyto státy do geografického, 

ekonomického a politického kontextu, ve kterém se nacházejí. V globalizovaném 

světě totiž nemůže být žádná ekonomika izolovaná. Každý stát naopak podléhá 

výrazným vlivům ze svého okolí a jakákoli krize v jednom státě ovlivňuje státy, se 

kterými ekonomicky spolupracuje a potažmo i státy další. Tento jev ilustruje 

současná situace v USA, která zjevně ovlivňuje celý svět. Proto práce nejprve 

nastíní procesy globalizace a regionalizace a srovná situaci nejvyspělejších 

ekonomik světa. Teprve po tomto stručném přehledu přistoupí práce k analýze 

České republiky a Spojeného království. 

2.21 Globalizace a regionalizace 

Ve světě dochází především od druhé poloviny 20.století k tendenci států 

sdružovat se do různých uskupení. Je to dopad a zároveň i příčina procesu 

globalizace. Dochází tedy k integraci států v nadnárodních či mezinárodních 

institucích jako jsou Mezinárodní měnový fond, Organizace spojených národů 

apod. 

V kontrastu ke globalizaci dochází k částečně protichůdným pohybům, které se 

označují jako regionalizace. Jedná se o integraci států v rámci geograficky blízkých 

oblastí nebo skupin zemí s podobnými zájmy. Státy se tedy integrují opět 

v mezinárodních organizacích, ovšem v jejich rámci zároveň dochází 

k výraznějšímu oddělování členů a nečlenů, tedy odlišení pomyslného „my" a 

„oni". Smyslem není zahrnout do takových celků co nejvíce zemí, ale jenom 

některé, za účelem nárůstu ekonomického, politického nebo jiného vlivu. 
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Česká republika se integruje do různých mezinárodních celků. 

Nejvýznamnějším z nich je Evropská unie. Ta ovlivňuje ČR nejvíce ze všech jejích 

integračních seskupení, od legislativy až po život občanů. 

Česká republika vstoupila do EU 1.5.2004 spolu s dalšími devíti státy. V roce 

2007 se EU rozšířila o další dvě země, Rumunsko a Bulharsko, na 27 členů. Ke 

konci roku 2007 se EU skládala z těchto států: Belgie, Bulharsko, Česká republika, 

Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, 

Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, 

Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Slovensko, Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko. Celková rozloha členských států 

EU činí 4,2 milionu km2 a jejich celková populace čítá přes 495 milionů lidí. 

V současnosti probíhají přístupová jednání Evropské unie s dalšími 

kandidátskými státy (Chorvatsko, Turecko, Makedonie), ale termín jejich vstupu do 

EU ještě nebyl pevně stanoven. 

EU je společný svazek evropských zemí, které na tento orgán přesunuly část své 

autonomie tím, že vytvářejí společné orgány EU, které zasahují do sféry politické, 

ekonomické i sociální. Toto uskupení usiluje o vysokou míru integrace, cílenou až 

na pomezí ekonomicko-politické unie. Mezi jeho nej hmatatelnější cíle patří 

jednotný trh zboží i práce, svoboda pohybu nebo jednotná měna. Všechny tyto 

zmíněné cíle již EU alespoň zčásti dosáhla. 

Jednotný trh zboží už funguje. Nedá se hovořit o úplně bezproblémovém chodu, 

ale v této oblasti se zatím nevyskytují výraznější problémy. 

Trh práce také funguje, ač s některými omezeními, obzvlášť pro země 

přistupující v roce 2004 a později. Většina členských zemí si ve strachu 

z nezadržitelného přílivu levné pracovní síly z nových členských států vymohla 

přechodné období, během něhož výsada jednotného pracovního trhu pro novější 

členské státy neplatí. Mezi třemi zeměmi, které žádný takový krok neučinily, byla 

Velká Británie. 

Jednotná měna byla zavedena pod názvem euro. Pro bezhotovostní styk se 

začala používat v roce 1999 a o tři roky později, v roce 2002, se představila i 

v podobě fyzické. Ani do měnové unie se však nezapojily všechny země EU. 

V současnosti zahrnuje Evropská měnová unie 15 členů. Státy jako Velká Británie 

nebo Švédsko si ponechaly svoje původní měny. Nové členské státy mohou do 

měnové unie vstoupit až po splnění mnoha podmínek směřujících ke stabilitě eura a 
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harmonizaci měnové politiky v rámci unie. Je to další krok částečně omezující 

suverenitu jednotlivých států, proto se nelze divit, že nenalezl v rámci EU jednotnou 

podporu. Ze států, které se k EU přidaly v roce 2004, již přijalo euro Slovinsko, 

Kypr a Malta. Ke stejnému kroku se chystají vesměs všechny státy z této vlny 

rozšíření, nicméně v různých termínech, podle schopnosti splnit zmiňované 

podmínky. 

V rámci relativně celistvého bloku západní Evropy se zde nacházejí i státy, jako 

jsou Švýcarsko, Norsko a Island, které se odmítly přidružit do Evropské unie. 

Důvodem je především vysoká životní úroveň v těchto státech a menší přínos 

případné integrace na úkor nevýhod, domnělých nebo reálných, které by jim ze 

členství mohly plynout. Přesto se integrují do některých snah v rámci EU i mimo 

její rámec (např. volný pohyb osob). 

V jiných částech světa také vznikají regionální integrační bloky. Například 

NAFTA, Severoamerická dohoda o volném obchodu vznikla v roce 1994, a jak 

napovídá název, míří k volnému obchodu mezi členskými státy, odstranění celních 

a obchodních bariér a podpoře spolupráce členských států. Jejími členy jsou 

Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Mezi další příklady různých 

integračních celků ve světě patří Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), 

Asijsko-pacifická ekonomická spolupráce (APEC), Jihoamerický společný trh 

(MERCOSUR) atp. 

2.22 Vývoj ve světě a EU 

Česká republika by se ráda řadila mezi nejvyspělejší ekonomiky na světě. V této 

části práce proto půjde především o vymezení širšího rámce vývoje vyspělých 

světových ekonomik, aby mohlo následovat srovnání s Českou republikou. Data, 

která jsou používána, až na uvedené výjimky, pochází z internetových stránek 

Eurostatu5. Kde byly k dispozici údaje pro rok 2007, tam jsou uvedené nad rámec 

zkoumaných let 2003 - 2006. Pokud se jedná o odhadované hodnoty, jsou označeny 

a na některých místech jsou uvedeny i předpoklady pro vývoj v roce 2008. Pokud 

5 EUROSTAT [online]. Dostupné na WWW: 
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page? pageid=1090.30070682,1090 33076576& dad=porta 
1& schema=PORTAL> 
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není udáno jinak, jsou pro Evropskou unii používána data průměru 27 států. 

Přestože takto dochází k určitému zpětnému zkreslení některých dat, těžko by se 

vzájemně srovnávala data o EU před a po vstupu států v letech 2004 a 2007. 

K vyjádření ekonomické vyspělosti zemí se používá několik ukazatelů. Tato 

práce si všímá především růstu HDP, inflace a míry nezaměstnanosti. Porovnává 

mezi sebou Spojené státy americké, coby nejvyspělejší ekonomiku světa, Japonsko 

a Evropskou unii se svými 27 členskými státy. 

Vyspělé země světa v posledních letech zažívají především nižší růst hrubého 

domácího produktu. 

tab.1 
Růst HDP v letech 2003 - 20 07 (%) 

geo \ rok 2003 2004 2005 2006 2007 
USA 2,5 3,6 3,1 2,9 2,2 
Japonsko 1,4 2,7 1,9 2,4 2,1 
EU (27) 1,3 2,5 1,9 3 2,9 

zdroj - Eurostat 

V USA byla míra hospodářského růstu 2,5% v roce 2003. Poté dočasně 

ekonomika USA mírně zrychlila na 3,6 v roce 2004, ale následně započala svůj 

pokles až na 2,2% ke konci roku 2007. Pro rok 2008 se předpokládá opět nárůst na 

2,6%. Je tedy znát, že ekonomika USA prodělává určitou krizi. 

V Japonsku se míra hospodářského růstu mezi lety 2003 a 2007 pohybovala 

mezi 1,4 a 2,7%. Japonsku se tak stále nedaří vymanit se z následků krize 

v devadesátých letech, kdy upadlo do silné recese. 

Evropská unie se, tak jako v mnoha jiných ohledech, i v oblasti hospodářského 

růstu velmi liší stát od státu a v jednotlivých regionech v rámci členských zemí. 

Celkově hospodářství evropské sedmadvacítky (tedy EU i s jejími budoucími členy) 

v roce 2003 narostlo o pouhých 1,3%. V roce 2004 již zaznamenalo růst o 2,5%, o 

rok později o 1,9% a v roce 2006 poskočilo na 3%. Rok 2007 znamenal růst HDP o 

2,9% a predikce na rok 2008 hovoří o růstu HDP o hodnotě 2,4%. 

Problémy s HDP v EU zažívají především předpokládaní ekonomičtí tahouni, 

tedy státy jako jsou Německo a Francie. Kromě nich se s problémy v téže oblasti 

potýkají i další státy, například Itálie nebo Portugalsko. Naproti tomu mnohé 

žňových členských zemí z dvou přístupových období v letech 2004 a 2007 

zaznamenávají vzhledem k celku nadprůměrné hodnoty růstu HDP. Za vysoké 
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hodnoty růstu se v současné době například chválí Slovensko s tempem přes 9%. 

Od roku 2003 tak zvýšilo tempo ze 4,8%. Ze srovnatelných zemí střední Evropy 

Maďarsko zaznamenalo od roku 2003 propad v rychlosti růstu ze 4,2% na 1,4% 

v roce 2007 a hrozí mu recese. Polsko naproti tomu roste poměrně rychle. V roce 

2003 zlepšilo hospodářství severních sousedů svůj výkon o 3,9% a od roku 2006 

roste o více než 6% za rok. 

Celkově rychlejší růst hospodářství ve státech, které do EU přistoupily ve třetím 

tisíciletí, se dá odůvodnit především nižší vstupní úrovní jejich ekonomik. Obvykle 

jde o postkomunistické země, kde výchozí úroveň na začátku procesu transformace 

byla celkově nízká i přes značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. O tom 

vypovídá i fakt, že většina z těchto zemí v oblasti HDP v přepočtu na obyvatele, 

počítaném v paritě kupního standartu (PPS), nepředstihlo žádnou zemi z předchozí 

evropské patnáctky. 

Pokud počítáme evropskou sedmadvacítku jako 100% HDP na obyvatele, pak 

ze zemí patnáctky (EU před rokem 2004) v současnosti nedosahuje na tuto hodnotu 

pouze Řecko (99%) a Portugalsko (74%). Nejlépe si vede Lucembursko (285%), 

které má nejvyšší HDP na obyvatele na světě, následuje Irsko (146%) a 

Nizozemsko (132%). 

Ze zemí dvou posledních přístupových období si nejlépe vede Kypr, dosahující 

92%, následuje Slovinsko s 91% a Česká republika s 81% průměrného HDP na 

obyvatele v EU. 

V porovnání se průměrnou hodnotou EU 27 dosahují USA 151% a Japonsko se 

drží na 113%. 

Dalším porovnávaným ekonomickým ukazatelem je inflace. Jak je však patrné 

z hodnot vykazovaných jednotlivými zeměmi, v posledních letech větší problémy 

vyspělým státům nepřivodila. Ani do blízké budoucnosti se nepředpovídá žádný 

dramatický nárůst v této oblasti. 

tab.2 
Míra inflace v letec h 2003 - 2007(%) 

qeo \ rok 2003 2004 2005 2006 2007 

USA 2,3 2,7 3,4 - -

Japonsko -0.3 0.0 -0.3 - -

EU (27) 2 2 2,2 2,2 2,3 

Údaje USA a Japonska z 2006 a 2007 nejsou k dispozici zdroj - Eurostat 
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V USA se pohybuje tento ukazatel kolem 3%6, v Japonsku dokonce kolem 0% 

s deflací o hodnotě 0,3% v letech 2003 a 2005. 

I celková čísla EU hovoří o poměrně stabilní cenové hladině. V letech 2003 a 

2004 narostla o 2%, v letech 2005 a 2006 o 2,2% a v roce 2007 o 2,3%. V rámci 

unie nejvíce rostly v roce 2007 ceny v Lotyšsku (10,1%), v Maďarsku (7,9%) a 

Bulharsku (7,6%). V rámci tohoto ukazatele se na rozdíl od HDP projevuje vliv 

nově přistoupivších států jako negativní. Jde však o očekávaný důsledek otevřeného 

trhu EU. V Maďarsku a Lotyšsku však míra inflace přerůstá bezpečnou mez a 

obzvláště v prvně jmenovaném státě se tento negativní ukazatel ve spojení se 

zpomaleným růstem HDP jeví jako varovný signál. 

Poslední veličinou, kterou mezi nejvyspělejšími ekonomikami světa práce 

porovnává, je míra nezaměstnanosti. V jejím rámci se jednotlivé země ve světě i 

uvnitř Evropské unie dost liší. 

tab.3 
Míra nezaměstnanosti v letech 2003 - 2007 (%) 

geo \ rok 2003 2004 2005 2006 2007 
USA 6 5,5 5,1 4,6 4,6 
Japonsko 5,3 4,7 4,4 4,1 3,9 
EU (27) 8,9 9 8,9 8,2 7,1 

zdroj - Eurostat 

V USA v roce 2003 zaznamenali ekonomové míru nezaměstnanosti ve výši 6%, 

což je na poměry ve Spojených státech vysoké číslo a opět dokládá zpomalování 

jejich ekonomiky. V následujících letech se USA podařilo nezaměstnanost stlačit 

přes hodnoty 5,5% a 5,4% v letech 2004, resp. 2005, na 4,6%, kde se držela až do 

konce roku 2007.1 tak jde o vyšší čísla, než by se exekutivě USA zamlouvalo. 

V Japonsku bývala tradičně míra nezaměstnanosti mizivá. Od krize 

v devadesátých letech však vystoupala přes hodnotu 5%. Od té doby Japonsko 

s nezaměstnaností stále bojuje. Ještě v roce 2003 byla míra nezaměstnanosti na 

5,3%, ale následně Japonsko dostalo hodnoty až na 3,9% ke konci roku 2007. Tato 

čísla jsou sice snem ekonomů v mnoha zemích, avšak v kontextu s hodnotami 

v předchozích desetiletích tato míra představuje pro Japonsko problém. 

V EU začala míra nezaměstnanosti výrazně růst v devadesátých letech a 

rostoucí tendenci si přinesla i do třetího tisíciletí. V roce 2003 měla EU průměrnou 

6 Míra inflace na stránkách Eurostatu se vyjadřuje ve stálých cenách roku 2005 
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míru nezaměstnanosti 8,9%, v následujících dvanácti měsících vzrostla o dalších 

0,1%. Posléze poklesla opět na 8,9%, v roce 2006 byla zaznamenána hodnota 8,2 a 

rok 2007 hovoří o míře nezaměstnanosti na hodnotě 7,1%. 

Výše uvedená čísla pro EU nevypadají tak nebezpečně. Nicméně rozdíly mezi 

jednotlivými státy jsou značné. Nejvyšší nezaměstnanost v rámci EU má Slovensko 

(11,3%). V posledních letech se však daří v této zemi míru nezaměstnanosti 

snižovat. Ještě v roce 2001 měla hodnotu 19,3%. Z Evropské patnáctky 

zaznamenávají problémy s nezaměstnaností především Německo, Francie, 

Španělsko a Řecko. I v těchto státech se ovšem v posledních letech její míra snižuje. 

Přes klesající trend v hodnotách nezaměstnanosti v rámci EU tento problém 

zdaleka ještě není vyřešen. Největší starosti kromě nejpostiženějších regionů dělá 

ekonomům i struktura nezaměstnanosti. Poměrně vysoké zastoupení v rámci 

nezaměstnanosti má dlouhodobá a strukturální nezaměstnanost, které spolu 

souvisejí. Pro řešení této situace tedy bude zapotřebí strukturálních změn 

v ekonomikách a dlouhodobé vysoké investice do jednotlivých oblastí. 
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2.3 Charakter is t ika sledovaných stá tů 

Po vyložení teoretických východisek práce a vykreslení světového kontextu 

sledovaných ekonomik je třeba Spojené království a Českou republiku dále stručně 

charakterizovat, aby bylo možno přistoupit k předložení dat týkajících se 

zaměstnanosti a nezaměstnanosti a k jejich následné analýze. Proto se tato část 

práce zabývá popisem geografického, politického a ekonomického prostředí obou 

zemí. Z tohoto obecného srovnání vyplývá poslední vývoj a současný stav obou 

ekonomik, včetně srovnávaných oblastí zaměstnanosti a nezaměstnanosti. 

2.31 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska se rozkládá na ostrovech 

v Atlantském oceánu. Hlavní část území leží na Britských ostrovech a mezi další 

oblasti patří Orkneje, Shetlandy, Gibraltar atd. Hlavním městem Spojeného 

království je Londýn se 7,4 miliony obyvatel, kde sídlí parlament, vláda i hlava 

státu, královna Alžběta II. 

Na území království o rozloze 244 820 km žije 60,4 milionů obyvatel. Hustota 

osídlení činí 246 obyvatel na 1 km . 

Spojené království se dělí na čtyři části: na ostrově Velká Británie leží na jihu a 

ve střední části ostrova Anglie, na západě Wales a na severu Skotsko. Na západ od 

hlavního ostrova leží Irsko a také Severní Irsko, které spadá pod Spojené království. 

Hlavním městem Severního Irska je Belfast, ve Skotsku tuto úlohu plní Edinburgh, 

ve Walesu Cardiff a v Anglii Londýn, který je současně hlavním městem celého 

království. Spojené království se dále administrativně dělí na hrabství a metropolitní 

hrabství (Anglie a Wales), regiony (Skotsko) a distrikty (Severní Irsko). Evropská 

unie však pro své statistické potřeby dělí území na 37 regionů NUTS 2. 

Úředním jazykem ve Spojeném království je angličtina (a velština ve Walesu) a 

oficiálním platidlem zůstává britská libra, za kterou se v ČR platí kolem 32 Kč. I 

zde se projevilo výrazné posilování koruny v posledních letech. Ještě v roce 2000 

zaplatil zájemce přes 55 korun za jednu libru. 
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Hlavní právní dokument ve Spojeném království představuje Ústava s Listinou 

lidských práv a svobod. V čele státu oficiálně stojí král nebo královna, v současné 

době královna Alžběta II. Největší díl výkonné moci však ve svých rukách drží 

premiér se svou vládou. V Británii existuje prakticky jen dvoupólový volební 

systém. Politiku tedy ovládají především dvě strany - labouristé a konzervativci. 

Současný premiér Gordon Brown pochází z tábora labouristů. 

Spojené království se integruje v mnoha mezinárodních politických a jiných 

organizací (cca 120 organizací). Mezi ty nejdůležitější patří: OSN, NATO, G8, 

Commonwealth a EU. Do Evropské unie vstoupilo v roce 1973 společně s Irskem a 

Dánskem. 

Vztahy Velké Británie s ČR v oblasti obchodu a ekonomiky upravují obecné 

předpisy EU o jednotném trhu. Mimo tyto normy podepsaly obě země ještě Dohodu 

o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky (Praha, 1963). 

Velká Británie patří mezi nejvyspělejší a nej důležitější ekonomiky světa. Tomu 

napovídá i její členství v G8, osmičce nej vyspělejších světových ekonomik. 

Vzhledem k tomuto faktu lze předpokládat ve VB vysokou úroveň HDP v přepočtu 

na obyvatele. 

tab.4 
Ekonomický vývoj VB v letech 2003 - 2007, vybrané ukazate e 

veličina \ rok 2003 2004 2005 2006 2007 
Růst HDP (%) 2,7 3,3 1,9 2,4 2,5 
Míra nezaměstnanosti 4,9 4,7 4,8 5,3 5,2* 

Míra inflace (%) 1,4 1,3 2,1 2,3 2,3 
* zdroj - Britský statistický úřad zdroj - Eurostat 

Výkonnost britského hospodářství v roce 2007 dosáhla 119% v porovnání 

s průměrem EU. Nej vyspělejším regionem VB je hlavní město Londýn, stejně jako 

Praha v rámci ČR. HDP však ve VB meziročně neroste nijak závratně. V roce 2003 

zaznamenali Britové růst 2,7%, o dvanáct měsíců později 3,3%, ale posléze 

zpomalili na 1,9% v roce 2005, resp. 2,4% v roce 2006. V roce 2007 hovoří 

statistiky o 2,5% růstu HDP. 

Na růstu HDP se podílejí především výdaje domácností, vládní výdaje a hrubé 

investice. Největší podíl na HDP ovšem nese sektor služeb (obchodní a finanční 

služby, stavebnictví, turistický ruch). 
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Nezaměstnanost ve VB dlouhodobě také není kritickým problémem. V roce 

2003 činila míra nezaměstnanosti 4,9%, o rok později 4,7%, v roce 2005 4,8% a 

v roce 2006 5,3%. Podle Britského statistického úřadu7 ke konci roku 2007 dosáhla 

míra nezaměstnanosti ve Spojeném království 5,2%. Bezprostředně po přijetí 

nových členů v roce 2004 tedy v nezaměstnanosti i přes otevřenost britského 

pracovního trhu nedošlo k dramatickému nárůstu. Jisté zvýšení mezi lety 2005 a 

2006 je sice znatelné, ale poměrně mírné (navíc na tomto růstu nesou vinu i další 

faktory). Noví zaměstnanci z východu tak zčásti nahradili dražší domácí pracovní 

sílu především v oblasti pohostinství, stavebnictví, popř. zemědělství. 

Inflaci se i ve VB daří držet relativně pod kontrolou. Mezi lety 2003 a 2004 se 

pohybovala mezi 1,4, resp. 1,3%, a poté povyskočila na 2,1% v roce 2005 a 2,3% o 

dvanáct měsíců později. Na vině byly především rostoucí ceny energií. V roce 2007 

hovoří odhady o stejné míře inflace, jaká byla zaznamenána předchozí rok, tedy 

2,3%. 

Na hlavním Britském ostrově, především v Anglii, se dá hovořit v rámci 

Spojeného království o poměrně dobře rozvinuté dopravní infrastruktuře. Čím více 

na sever, tím se dostupnost zhoršuje a v nejsevernějších částech Skotské vysočiny 

se dá mluvit o vyloženě odlehlých oblastech. Na druhou stranu nejsou takové 

oblasti nijak hostinné a nežije tam mnoho lidí, proto není jejich nedostupnost 

nikterak zásadním problémem vyžadujícím razantní řešení. Nejvíce obyvatel 

Spojeného království se pochopitelně koncentruje v oblasti kolem Londýna, 

v centrální Anglii (kolem města Manchester a Birmingham) a severní Anglii (kolem 

města Newcastle). 

Relativním problémem Británie je její oddělenost od kontinentální Evropy. Při 

současných možnostech spojení (letecká, lodní a vlaková doprava) tento problém 

výrazně ztratil na síle, nicméně stále platí jistá duševní oddělenost od kontinentální 

Evropy. Ta se dá demonstrovat např. rozdílným systémem jurisdikce nebo známým 

faktem, že auta po silnicích ve Velké Británii jezdí vlevo, což ovlivňuje například i 

konstrukci automobilů. Jistý odstup se projevuje i ve vlažnějším přístupu k míře 

integrace v rámci EU (VB není členem Evropské měnové unie) a silnějších 

transatlantických politických vazbách (těsnější spolupráce s USA). 

7 Údaje Eurostatu nebyly v době psaní práce k dispozici 
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Jedním z faktorů, které výrazně promlouvají do zaměstnanosti a 

nezaměstnanosti, je migrace. Odráží se na míře i struktuře těchto ukazatelů, mění 

jejich složení a proto je nutné sej í v rámci této kapitoly věnovat. 

Migraci dělíme na vnitřní, v rámci hranic jednoho státu, a vnější, tedy příliv 

osob ze zahraničí (imigrace), nebo naopak jejich odliv do zahraničí (emigrace). 

Jeden z nejčastějších důvodů pro migraci představuje právě zaměstnání nebo 

pracovní příležitost. Objem přílivu imigrantů tak do značné míry ilustruje 

ekonomickou vyspělost dané země a jejímu přístupu k imigrantům. 

Velká Británie je tradičně imigranty chápána jako cílová země. Vysoké 

procento imigrantů proto ve Spojeném království chce zůstat a vzhledem k poměrně 

příznivé imigrační politice tohoto státu na jeho území skutečně zůstanou. Procento 

cizích státních příslušníků je tedy v rámci celkové populace poměrně vysoké, avšak 

nijak extrémní, protože mnoho cizinců může posléze získat britské státní občanství. 

Získání trvalého pobytu na území Spojeného království není příliš obtížným 

procesem, pokud máte pracovní povolení. Po odpracování dvanácti měsíců u 

jednoho zaměstnavatele, s povinností odvádět sociální pojištění, jej většina žadatelů 

získá. Imigrační politika Velké Británie tedy stojí na předpokladu, že hranice jsou 

nej důležitějším filtrem imigrace. Přistěhovalec, který získá pracovní povolení a 

který projde přes imigračního úředníka, už nemá s imigračním úřadem větší 

problémy, pokud chce legálně pracovat a podaří se mu zaměstnání opravdu najít. 

Nezaměstnanost mezi cizinci je však přeci jen vyšší než u britských občanů. 

tab.5 
VB - DOčet cizinců s trvalým po bytem a o Dyvatel cel kem 

veličina \ rok 2003 2004 2005 2006 

Cizinci (tisíce) 2760,031 2941,4 3066,055 3425 

Obyvatelé (tisíce) 59437,72 59699,83 60059,9 60393,1 

podii cizinců (%) 4,6 4,9 5,1 5,7 
zdroj - Eurostat 

V roce 2003 ve Velké Británii bydlelo 2 760 0008 cizinců s k trvalým pobytem, 

což bylo 4,6% tehdejší populace Spojeného království. V následujícím roce jich 

přibylo až na hodnotu 2 941 400, což představovalo 4,9% obyvatel VB. V roce 

2005 celkový počet cizích státních příslušníku s povolením k trvalému pobytu 

v Británii překonal hranici 3 milionů a dostoupal na 3 066 100, což odpovídalo 

8 Hodnoty vyjadřující počty obyvatel v této kapitole jsou zaokrouhleny na stovky. 
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5,1% celkového počtu obyvatel. V roce 2006 stoupl počet cizích státních 

příslušníků s trvalým pobytem ve VB na 3 425 000 a dosáhl 5,7% populace VB. 

Každý rok se ve Spojeném království zůstává zhruba dalších 200 000 imigrantů. 

Důvodem, proč do Spojeného království míří tolik lidí, je kromě životní úrovně také 

fakt, že v této zemi není tak těžké dostat státní občanství. Základním požadavkem 

pro jeho udělení je, že žadatel musí bydlet alespoň pět let na území státu. 

V roce 2003 přicestovalo do Británie 177 700 lidí9 a ve stejný rok bylo uděleno 

124 300 britských občanství (viz. graf 1). Následující rok se do Británie 

přistěhovalo 227 200 lidí. Zvýšený počet imigrantů zapříčinilo rozšíření EU o deset 

států, jejichž obyvatelé využili možnosti volného pohybu. Nicméně ve stejný rok 

bylo uděleno také 140 700 britských státních občanství. V roce 2005 se přistěhovalo 

do Velké Británie 193 300 lidí a britská administrativa udělila 161 800 občanství. 

V roce 2006 dorazilo do VB 213 800 imigrantů a 154 000 lidí získalo britské 

občanství. Velká Británie má tedy poměrně vstřícnou imigrační politiku s velmi 

liberálním systémem udělování trvalého pobytu a státního občanství. Kombinace 

vysoké životní úrovně a příznivé imigrační politiky láká cizince ke stěhování do 

Velké Británie a jejich příliv doplňuje jinak nepříliš vysoký přirozený přírůstek 

obyvatel. 

Současná prohlášení britské exekutivy však naznačují, že vstřícnost království 

vůči imigrantům poněkud opadává a v blízké budoucnosti může dojít ke změnám 

v přístupu k imigrantům. 

9 Výše uvedené počty imigrantů do VB vyjadřují tzv. čistou migraci, neboli migrační saldo, tj. rozdíl 
mezi imigranty a emigranty. Jde tedy o počet imigrantů, kteří zůstali na území daného státu. 
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2.32 Česká republika 

Česká republika je stát ležící ve střední Evropě. Čítá 10,3 milionů obyvatel, 

z nichž 1,2 milionu žije v hlavním městě, Praze. V Praze také sídlí Parlament, vláda 

a hlava státu, tedy prezident. 

tab.6 
Základní charakteristiky ČR a VB (rok 2006) 

veličina \ geo ČR VB 
Počet obyvatel 10,3 mil. 60,2 mil. 
Počet obyvatel v hl.městě 1,2 mil. 7,4 mil. 
HDP - poměr k EU (27) 79% 118% 
Míra nezaměstnanosti 7,10% 5,30% 
Míra zaměstnanosti 65,30% 71,50% 

zdroje: Eurostat, www.ec.europa.eu 

Území České republiky o rozloze 78 864 km2 se administrativně dělí na 14 

krajů včetně hlavního města. Toto dělení však neodpovídá euroregionům NUTS 2, 

které člení naše území na 8 regionů: Praha, Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, 

Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko. Na území státu se 

nalézá zhruba 6300 obcí. 420 z nich má přes 3000 obyvatel a žije v nich více než 7 

milionů obyvatel. V 6,7% z celkového počtu obcí žije přes 70% obyvatel ČR. 

Česko má hustotu osídlení odpovídající 131 obyvatelům na km2. 

Hlavní právní listinou v ČR představuje Ústava České republiky a Listina 

základních práv a svobod. Včele státu oficiálně stojí prezident, v současnosti 

Václav Klaus, ovšem hlavní část výkonné moci má k dispozici vláda, tj. premiér a 

jeho ministři. Premiérem se obvykle stane předseda nejsilnější politické strany 

v parlamentních volbách. V současnosti je ministerským předsedou Mirek 

Topolánek z ODS. V ČR funguje systém pluralitní parlamentní demokracie. 

Existuje tedy velké množství politických stran a ta nejsilnější se většinou snaží 

pomocí vytvoření koalice s dalšími parlamentními stranami utvořit fungující vládu. 

Díky těsné většině v dolní komoře poslanecké sněmovny se však někdy dostává 

vláda do problémů. 

ČR se integruje do mnoha mezinárodních organizací, mezi jinými do 

Mezinárodního měnového fondu, Organizace spojených národů, NATO a EU. Do 
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Evropské unie vstoupila 1.5. 2004 a začlenila se tak do nej významnějšího 

evropského integračního bloku. 

ČR sousedí s Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem. Nejčilejší 

obchodní a politické styky má s Německem, kam směřuje cca 30% vývozu zboží 

vyrobeného v ČR a odkud plyne zhruba stejné procento dovezeného zboží. 

Hospodářství České republiky od pádu komunistického režimu v roce 1989 

prodělalo rozsáhlé změny. Především došlo k obrácení ekonomiky od plánovaného 

hospodářství k tržnímu a to formou transformace. Proces transformace je v roce 

2008 takřka uzavřený, i přes výrazné chyby, které se během něj objevily. 

tab.7 
Ekonomický vývoj CR v letech 2003 - 2007, vybrané ukazatele 

veličina \ rok 2003 2004 2005 2006 2007 
Růst HDP (%) 3,6 4,5 6,4 6,4 6,6* 
Míra nezaměstnanosti 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 
Míra inflace (%) -0,1 2,6 1,6 2,1 3 
*Údaj ČSÚ zdroj - Eurostat 

Nyní se tedy dá říci, že Česká republika je relativně stabilní parlamentní 

demokracií stržní ekonomikou a rozsáhlým systémem občanských svobod. 

Ekonomicky ji lze zařadit mezi periferie nej vyspělejšího světa, tedy ekonomiky 

vyspělé, které se mohou v budoucnu zařadit mezi ty nej výkonnější, ale také mohou 

za nepříznivých podmínek a při nesprávném postupu klesnout. V roce 2006 ČR 

vykázala HDP na obyvatele v přepočtu podle parity kupního standardu hodnotu 

18 500, čímž dosáhla 78,8% průměru EU. Během následujícího roku se dostala již 

přes hranici 80%. 

V současné době hospodářství ČR vykazuje slušný růst, 6,4% za rok 2006. I 

v dalším roce potvrdila ekonomika ČR svou výkonnost a tempo růstu ještě zvýšila 

na 6,6%10. Od roku 2003, kdy česká ekonomika rostla meziročně o 3,6%, se 

podařilo nastartovat znatelně vyšší tempo ekonomického růstu, než jakého dosahuje 

EU. V roce 2004 vzrostlo hospodářství ČR o 4,5%, o rok později o 6,4%, stejně 

jako rok následující. Proto ČR začala dohánět průměr EU a jako jedna z prvních 

nových členských zemí předehnala v ekonomické úrovni jednoho z dřívějších 

členů, Portugalsko. Zatím se dá očekávat, že hospodářství ČR poroste i dále 

10 Údaj ČSÚ; údaje Eurostatu pro rok 2007 jsou odhady. 
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online]. Dostupné na WWW: <www.czso.cz> 
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vzhledem k EU nadprůměrnou rychlostí, i když pravděpodobně jeho tempo mírně 

opadne. 

Míra nezaměstnanosti v ČR činila v roce 2003 podle údajů Eurostatu 7,8%. O 

rok později vystoupala na 8,3%, v roce 2005 se dostala na 7,9% a ke konci roku 

2006 klesla na 7,1%. V roce 2007 se snížila až na 5,3%. Dočasně se tak podařilo 

zmírnit nebezpečí vysoké a rostoucí míry nezaměstnanosti. 

Inflace byla velikým problémem v devadesátých letech, kdy naše ekonomika 

procházela transformací. Po roce 1999 se však dařilo inflaci držet nízkou a stabilní a 

v žádném roce již ceny nerostly tempem vyšším než 5%. V roce 2003 vykázala ČR 

dokonce pokles cen v míře 0,1%, o dvanáct měsíců později ceny narostly o 2,6%, 

v roce 2005 o 1,6%. Poté se meziročně zvýšila cenová hladina o 2,1% a v roce 2007 

ukazují data Eurostatu míru inflace v ČR ve výši 3%. (Hodnoty udávané ČSÚ se liší 

v řádu desetin procent; např. za rok 2007 udává ČSÚ inflaci 2,8%.) Někteří 

ekonomové očekávali po vstupu do EU v roce 2004 daleko dramatičtější nárůst 

cenové hladiny. K žádnému takovému cenovému šoku ovšem v daném roce ani 

v dalších letech nedošlo. 

Velkým problémem a výzvou pro Česko a celou západní Evropu je nepříznivý 

vývoj věkového složení obyvatelstva. Především přirozený přírůstek klesá, na konci 

devadesátých let a na začátku třetího tisíciletí se dokonce dostal do záporných čísel, 

a to nejen v Česku. Mírné zvýšení porodnosti v ČR a neustálé zlepšování zdravotní 

péče dostaly přirozený přírůstek v posledních letech opět do kladných čísel. 

Nicméně hodnota 1390, vyjadřující přirozený přírůstek obyvatel v roce 200611 není 

nijak povzbudivá. Znamená to, že v blízké budoucnosti se dostane stát se svým 

sociálním a penzijním systémem do problémů, až do důchodového věku dospěje 

silnější generace narozená po konci druhé světové války. V takřka neřešitelné 

situaci by se stávající systém ocitl v době, kdy se k důchodovému věku propracuje i 

další generace natalitou silnějších ročníků ze sedmdesátých let. Tou dobou by se 

v důchodovém nebo těsně předdůchodovém věku ocitla takřka polovina populace. 

(viz. přílohy, obr. 1-3) 

Jednu z možností, jak zmírnit dopady nedostačující porodnosti, je migrace. 

Česká republika však zatím není zemí s výrazným pohybem obyvatelstva uvnitř 

hranic nebo přes hranice. Ani po vstupu do EU, ani při současné ekonomické 

11 Údaj ČSÚ; hodnoty za rok 2007 v době psaní práce nebyly k dispozici 
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výkonnosti se zatím nestala nijak zvlášť rozšířenou cílovou zemí imigrantů z méně 

vyspělých zemí. Vnejbližší budoucnosti se také nedá očekávat zásadní průlom 

v této oblasti, pokud nedojde k výrazné změně imigrační politiky, ačkoliv 

zajímavost ČR v očích obyvatel méně vyspělých zemí pravděpodobně bude 

narůstat. 

V roce 200612 se do České republiky přistěhovalo přes 68 tisíc lidí, zatímco 33,5 

tisíc se odstěhovalo. Migrační saldo v daném roce tedy činil 34,5 tisíc lidí. 

Přirozený přírůstek v daném roce naproti tomu dosáhl pouze 1390 lidí. Imigrace tak 

pro ČR bude mít čím dál větší význam v boji proti stárnutí obyvatelstva. Avšak 

počet udělených státních občanství České republiky od roku 2001, kdy jej získalo 

6321 nových českých občanů, výrazně klesal. V roce 2003 již občanství obdrželo 

v Česku pouze 3410 lidí. V roce 2004 jich bylo výjimečně opět více, 5020, ovšem 

další rok pokračoval úbytek kladně vyřízených žádostí o české občanství na 

hodnotu 2626, až dospěl k 2346 nabytým státním občanstvím v roce 2006. (viz. graf 

2) K řešení nepříznivé demografické situace CR však takové množství udělených 

občanství nemusí stačit. Pokud chce stát dlouhodobě zvýšit počet kvalifikovaných 

pracovníků ze zahraničí a přesvědčit je k tomu, aby se na jeho území usadili, měl by 

zvážit svoji imigrační politiku. 

Česká republika má vybudovanou poměrně slušnou dopravní infrastrukturu. Má 

hustou síť silnic a železnic a většina obcí je tedy teoreticky snadno dostupná. 

Problém této dopravní sítě však leží v jejím stáří a stavu. 

Především většina železnic potřebuje projít významnou rekonstrukcí. 

Podstupuje ji ovšem poměrně pomalu a s vysokými náklady, které se posléze 

negativně odráží i na ceně. I přesto se podařilo po dlouhé době Českým drahám 

v oblasti osobní přepravy dostat do kladných čísel a hospodaření v této oblasti 

uzavřela na konci roku 2007 se ziskem 50 milionů13. V posledních letech České 

dráhy zvyšují i objem nákladní dopravy přepravované po železnici. Během roku 

2007 zaznamenali nárůst o 2,2% a čísla tak naznačují, že restrukturalizace Českých 

drah se zatím relativně daří. 

Výstavba dálnic a rychlostních silnic v ČR započala v roce 1967 a od té doby 

jich bylo do konce roku 2007 postaveno celkem 1002 km. V následujících několika 

12 Údaje ČSÚ- hodnoty za rok 2007 v době psaní práce nebyly k dispozici 
13 Údaje Českých drah. ŽELPAGE [online], ČD v roce 2007, 2008-02-06 [cit. 15.2.2008]. Dostupné 
na WWW: <http://www.zelpage.cz/7pravv/5762> 
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letech se plánuje výrazné zvýšení jejich celkové délky. „Zatímco v letech 2001 -

2005 bylo na území České republiky uvedeno do provozu pouze 89 kilometrů 

dálnic a rychlostních silnic, pouze za uplynulé dva roky (2006 - 2007) to bylo 129 

kilometrů. V aktuálním období 2006 - 2010 by se mělo celkově jednat až o 313 

kilometrů."14 Tento rozsah nové výstavby je přitom doposud rekordní, přičemž i do 

budoucna se počítá s rychlým budováním dalších úseků. Dopravní dostupnost po 

silnici se tak v Česku neustále zlepšuje. 

Přes tento fakt většina lidí není příliš ochotna dojíždět do práce. Dojíždí se 

obvykle pouze za prací z vesnice do města. Cestovat z města do města není moc 

obvyklé, obzvlášť, pokud se jedná o bývalá okresní centra. Výjimku tvoří Praha, 

která láká obrovské množství zaměstnanců z mnoha okolních i vzdálenějších obcí. 

V ostatních částech republiky se daleko častěji při nalezení práce v jiném městě 

dotyčný přestěhuje. Ale ani to není nijak častý jev. Pokud se lidé stěhují, většinou je 

to z velkých měst do satelitních městeček a naopak z vesnic do města. Obzvlášť 

zřetelný je tento trend v Praze. Kolem Prahy roste do nebývalých rozměrů velké 

množství dříve zanedbaných vesnic. Rozdíl mezi počtem lidí v Praze přes den a 

přes noc se tak pohybuje v řádu několika set tisíc lidí. Část tohoto rozdílu mají na 

svědomí lidé ze Středočeského kraje, kteří dojíždějí do Prahy za prací a druhou, 

neméně významnou část tvoří právě lidé z Prahy, kteří se přestěhovali mimo území 

hlavního města. Přesto ale počet obyvatel Prahy roste. Tento růst zabezpečují lidé 

z jiných měst, kteří se naopak stěhují do Prahy. Pravděpodobně nejčastěji se takto 

do Prahy přestěhují absolventi vysokých škol, kteří v Praze studovali a našli si 

během studia nebo po něm v hlavním městě práci. 

Do struktury zaměstnanosti a nezaměstnanosti promlouvá značným způsobem 

migrace. Česká republika zatím nepředstavuje nijak oblíbenou cílovou zemi. 
Imigranti ji většinou stále chápou jako tranzitní zemi hlavně při cestč do Nčmecka, 
Procento cizinců s trvalým pobytem v ČR není nijak vysoké, i když postupně roste. 

Cizinci v ČR nezískávají trvalý pobyt tak snadno. Musí mít nejprve legálně 

odpracovány alespoň tři roky na území státu a navíc po celou tu dobu musí mít u 

zaměstnavatele nahlášeno místo přechodného pobytu. Rozdíly v přísnosti opatření 

ČR a Velké Británie při získávání trvalého pobytu jsou dány především 

14 ŘED1TESTVÍ SILNIC A DÁLNIC [online]. Nové mapy postupu výstavby dálnic a rychlostních 
silnic v letech 2008 - 2010, 2008 [cit. 25.2.2008]. Dostupné na WWW: <www.rsd.cz/doc/Stavime-
pro-vas/novvch-313-km-dalnic> 
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geografickými rozdíly mezi oběma státy. Území Spojeného království se nalézá na 

ostrovech a proto prakticky každý, kdo se dostane na jeho území, projde pohovorem 

s imigračním úředníkem, který nežádoucí osoby odmítne do země vpustit. Existuje 

tedy předpoklad, že kdo se dostane na území Velké Británie, je v zemi legálně a 

nejde o nežádoucí osobu. V ČR je situace daleko složitější, protože do země mohou 

přicházet nelegální přistěhovalci z východu. Situace je od roku 2008 navíc ztížená i 

o fakt, že Česko bylo přijato mezi země Schengenské dohody a zrušilo tak kontrolu 

svých státních hranic. V budoucnu tak bude docházet k daleko častějším kontrolám 

na samotném území ČR. 

tab.8 
ČR počet cizinců s trvalým pobytem a obyvatel celkem 

veličina \ rok 2003 2004 2005 2006 
Cizinci (tisíce) 179,154 195,394 193,48 258,36 
Obyvatelé (tisíce) 10203,269 10211,46 10220,58 10251,08 
podíl cizinců (%) 1,8 1,9 1,9 2,5 

zdroj - Eurostat 

V roce 2003 žilo na území ČR 179 200 cizinců s trvalým pobytem, což 

představovalo 1,8% celkového počtu obyvatel. Za dalších dvanáct měsíců se zvýšil 

jejich počet na 195 400, což představovalo o 0,1% více. Následující rok jich ubylo 

na 193 500, přičemž procentuálně zůstali na stejné úrovni, tedy na 1,9% celkového 

obyvatelstva. K. tomuto ojedinělému propadu v počtu cizinců s trvalým pobytem 

v ČR došlo kvůli otevření hranic po vstupu do EU. V roce 2006 v ČR žilo 258 400 

cizinců s trvalým pobytem a představovali ekvivalent 2,5% obyvatel státu. 
V porovnání s Českem je poměr cizinců k celkové populaci ve Velké Británii ve 

všech sledovaných letech více než dvojnásobný. 

Nejen trvalý pobyt na území CR, ale i české státní občanství je těžké získat. 

Základní formální požadavek na uchazeče odpovídá tomu ve Velké Británii, tedy 

vyžaduje se nejméně pět let života na území ČR. Kromě tohoto kritéria existují 

další, jako pozbytí občanství jiného státu v momentu získání českého občanství 

nebo beztrestnost v posledních pěti letech. Největším problém však představuje 

požadavek znalosti českého jazyka. Proto v Česku získá státní občanství málo 

cizinců a čekací lhůta se může značně prodloužit. 

V roce 2003 se přistěhovalo do ČR 25 800 imigrantů a pouze 3 400 cizinců 

dostalo ve stejném roce občanství ČR. O rok později došlo k propadu počtu 
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přistěhovalců na 18 600 a nárůstu počtu udělených státních občanství na 5 000. 

Výrazný propad v počtu imigrantů do ČR byl způsoben vysokou emigrací ze země. 

V roce 2004 se ČR připojila k EU a tak se otevřela spolu s hranicemi možnost 

cizinců vycestovat na západ. V roce 2005 však zůstalo v ČR již 36 200 cizinců, což 

je téměř dvojnásobek předchozího roku, a pouze 2 600 imigrantů získalo státní 

občanství. Následující rok přišlo do ČR 34 700 cizinců a státní občanství ČR bylo 

uděleno 2 300 žadatelů, (viz. graf 2) 

V České republice tedy existuje velká disproporce mezi počty imigrantů 

s trvalým pobytem a cizinci, kteří uspějí s žádostí o české občanství. Tento vysoký 

rozdíl kromě náročnosti českého jazyka způsobuje také přísnost úředníků při 

udělování občanství, ale také nižší počet žádostí o něj. Z celkového počtu cizinců je 

v ČR nejvíce Ukrajinců a Slováků a ani jeden z těchto národů nemá příliš velký 

zájem na získání českého občanství. Buď počítají s přesídlením dále na západ, nebo 

s návratem do vlasti někdy v budoucnosti. Navíc Ukrajinci často nejsou schopni 

splnit požadavek na znalost jazyka. Přesto ale kupodivu nedochází k oslabení 

přílivu cizinců do ČR. 

V porovnání s Velkou Británií přírůstek obyvatel imigrací není tak nízký. 

Přírůstek 34 700 obyvatel v roce 2006 představuje zhruba 0,34% celkového 

obyvatelstva v ČR. Ve Velké Británii činil přírůstek ve stejném roce cca 0,35%. 
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2.4 Zaměstnanost ve Spojeném království 

Po stanovení teoretického základu, geografického, politického a ekonomického 

kontextu obou států následuje rozbor zaměstnanosti. V jejím rámci se práce 

zaměřuje především na celkovou míru zaměstnanosti, strukturu zaměstnanosti 

z hlediska sektorů ekonomiky, pohlaví a věku. 

Celková míra zaměstnanosti ve VB podle Eurostatu přesahuje 70%. Průměr EU 

27 přitom činil ve sledovaných letech méně než 65%. (viz. tab.9) 

tab.9 
Míra zaměstnanosti 

geo \ rok 2003 2004 2005 2006 
VB 71,5 71,6 71,7 71,5 
EU 62,6 62,9 63,5 64,5 

zdroj - Eurostat 

V roce 2003 zaznamenala VB zaměstnanost 71,5%. V následujících dvou letech 

se vždy meziročně zvýšila o 0,1% a v roce 2006 opět poklesla na původní hodnotu 

z roku 2003, tedy 71,5%. V celkové míře zaměstnanosti tak nedošlo k dramatickým 

změnám. V roce 2006 se odrazil nárůst míry nezaměstnanosti i na poklesu míry 

zaměstnanosti, která se snížila o 0,2%. Vzhledem k nárůstu míry nezaměstnanosti o 

0,5% ve stejném období se však i přes nepříliš vysoké tempo hospodářského růstu 

podařilo zadržet výraznější pokles zaměstnanosti. Proti průměru EU navíc 

zaměstnává Velká Británie daleko větší procento svých obyvatel. Rozdíl 7% v roce 

2006 proti průměru EU v míře zaměstnanosti je značný, ale díky rostoucí tendenci 

zaměstnanosti v EU jako celku se bude pravděpodobně rozdíl zmenšovat. 

Hranice odchodu do důchodu ve VB činí v současnosti 65 let. Průměrně však 

Britové odcházeli do důchodu v roce 2006 dříve, konkrétně v 63,2 letech. Od roku 

2003 se průměrný věk odchodu do důchodu zvýšil z hodnoty 63 let. V letech 2004 a 

2005 však průměrný věk obyvatel při ukončení ekonomické aktivity klesl na 

hodnotu 62,1 let, respektive 62,6 let. Tento dočasný propad byl pravděpodobně 

alespoň zčásti zapříčiněn otevřením pracovního trhu novým členským státům EU. 

Starší pracovníci se svou nižší flexibilitou čelí na trhu práce zvýšenému tlaku a 

pokud jsou nuceni opustit zaměstnání, mohou řešit situaci odchodem do 
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předčasného důchodu místo hledání jiné práce nebo evidence na úřadu práce. Po 

takovém kroku může opět vzrůst jejich konkurenceschopnost na trhu, protože díky 

pravidelnému vyplácení penze nevyžadují tak vysoké mzdy od zaměstnavatelů. 

Průměrně ve VB odchází do důchodu ženy v 62,6 letech a muži v 63,8 letech. 

2.41 Zaměstnanost podle sektorů ekonomiky 

Struktura zaměstnanosti v sektorech britské ekonomiky hovoří jasně ve 

prospěch služeb. V roce 2006 v nich pracovalo 80,8%'5 ekonomicky aktivních 

obyvatel. V rámci EU se drží Velká Británie více než 10% nad průměrnou 

zaměstnaností v tomto sektoru. V zemědělství naproti tomu pracovalo pouhých 

1,4%, což je velmi nízká hodnota. Příčinu lze nalézt v několika faktorech. Jedním z 

nich je intenzita britského zemědělství s vysokou výnosností. Dále možnosti 

zemědělství výrazně ovlivňují geografické podmínky. V zemědělsky příhodnějších 

oblastech, v jižní a střední Anglii, je vysoká koncentrace městských aglomerací, 

které nenechávají příliš prostoru pro zemědělství. Čím více na sever, tím sice 

přibývá prostoru pro zemědělství, ale zhoršuje se podnebí. Ve Skotsku tak existuje 

teoreticky mnoho volné půdy, avšak vzhledem ke klimatickým podmínkám je 

využívána spíše jako pastvina pro dobytek. V průmyslu dosahuje VB zaměstnanost 

úrovně 17,8% celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel. V hodnotách pro 

zemědělství a průmysl se VB pochopitelně nachází hluboko pod průměrem 

Evropské unie, která vykazuje 4,9% zaměstnanosti v zemědělství a 24,7% 

v průmyslu. 

Protože Spojené království je ustálenou tržní ekonomikou, nelze očekávat ve 

struktuře zaměstnanosti podle sektorů žádné velké změny. V roce 2003 pracovalo 

ve službách 79,5% ekonomicky aktivních obyvatel. Služby tedy zaznamenaly mezi 

lety 2003 a 2006 nárůst zaměstnanosti o 1,3%, a to na úkor průmyslu. Hodnota 

zaměstnanosti v zemědělství zůstala po celé čtyři roky nezměněná. 

15 Údaje ČSÚ - na stránkách Eurostatu nebyla data v době psaní práce k dispozici 
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2.42 Zaměstnanost podle pohlaví a věku 

Struktura zaměstnanosti podle pohlaví vypovídá o převaze mužů v rámci 

ekonomické aktivity. Ve Velké Británii ke konci roku 2006 ve věku 15-64 let 

pracovalo 77,3% mužů a 65,8% žen. Rozdíl mezi oběma pohlavími tak činil 11,5%. 

Zatímco u žen došlo od roku 2003 k nárůstu zaměstnanosti o 0,5%, u mužů se její 

míra naopak propadla o 0,4%. I tak je ovšem zaměstnanost ve VB v rámci EU 

výrazně nadprůměrná, a to jak u mužů, tak u žen. V EU 27 ve sledovaném období 

došlo k nárůstu u mužů o 1,3%, ze 70,3% v roce 2003 na 71,6% v roce 2006 a u žen 

o 2,4%, z 54,9% v roce 2003 na 57,3% o tři roky později. Rozdíl mezi oběma 

pohlavími v roce 2006 činil 14,3%. Obecně nižší míra zaměstnanosti u žen má 

příčinu především ve výchově dětí. Ženy na mateřské dovolené nebo v domácnosti 

se do zaměstnaných nepočítají. 

Zaměstnanost ve věku mezi 15-19 let je ve VB velmi vysoká. V tomto věku ke 

konci roku 2006 pracovalo již přes 37,6% lidí. Naproti tomu průměr EU 27 se 

pohybuje pod 19%. Zajímavé je, že v uvedeném věku ve VB, na rozdíl od EU jako 

celku a např. i ČR, pracuje více žen než mužů, konkrétně 39% žen a 36,3% mužů 

v roce 2006. 

Mezi 20-24 lety věku již pracuje ve VB 70,2% obyvatel, proti průměru 53,8% 

v EU. Zde se však již poměr mezi pohlavími obrací a více zaměstnaných 

v uvedeném věku je mezi muži (73,9%) než mezi ženami (66,5%). Průměr EU u 

mužů v daném věku je 58,1% a 49,5% u žen. 

V dalším rozmezí, mezi 25-29 lety věku, se již rozdíl mezi průměrem EU a 

Velkou Británií poněkud stírá. Jestliže v Británii z uvedené skupiny pracuje 

průměrně 80% populace, v EU pracuje 74%. Z mužské části Británie si v tomto 

věku legální prací vydělává 87% proti 80% průměru EU a 73% žen ve VB proti 

67% v EU. 

V dalších věkových skupinách se rozdíly mezi VB a EU zmenšují na minimum. 

Výrazný nárůst rozdílů opět přichází ve věkovém rozmezí 50-54 let, kdy ve 

Spojeném království v roce 2006 stále pracovalo 79% obyvatel, kdežto v EU spadla 

hodnota na 72% a disproporce je vidět především na straně ženské populace. 

Jestliže v roce 2006 pracovalo ve VB 74% žen v uvedeném věku, pak celkově v EU 

to bylo pouze 63,8%. Tento rozdíl se prohlubuje s postupujícím věkem sledovaných 

skupin, přičemž je stále zřetelnější na straně žen. 
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Ve věkové skupině 55-59 je míra zaměstnanosti ve VB 69,2% proti 56,3% 

v EU. Z této skupiny muži vykázali 74,9% ve VB, 66% v EU a ženy 63,7% ve VB a 

47,1% v EU. Velká Británie tak má velmi nadprůměrnou míru zaměstnanosti žen. I 

tak však míra zaměstnanosti žen kolísá za hodnotami u mužů. Jde o pochopitelný 

jev. Projevuje se vliv mateřských dovolených a také toho, že ve většině rodin, kde 

pracuje pouze jeden z členů, je to většinou muž. 
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2.5 Nezaměstnanost ve Spojeném království 

Po kapitole rozebírající zaměstnanost ve Spojeném království práce pokračuje 

rozborem zaměstnanosti ve VB. Zaměřuje se na celkovou míru nezaměstnanosti, 

nezaměstnanost podle pohlaví, věku, vzdělání, délku nezaměstnanosti a počet 

nezaměstnaných připadajících najedno volné pracovní místo. 

Míra nezaměstnanosti ve Velké Británii se držela mezi lety 2003-2005 pod 5%. 

(viz. tab.10) V roce 2003 měla míra nezaměstnanosti ve VB hodnotu 4,9%, 4,7% 

v roce 2004, následně se meziročně zvýšila na 4,8%. V roce 2006 ovšem překročila 

hranici 5% na 5,3%. 

tab.10 
Míra nezaměstnanost ve VB 2003 - 2007 (%) 

veličina \ rok 2003 2004 2005 2006 
Celková 4,9 4,7 4,8 5,3 
Muži 5,5 5 5,1 5,7 
Ženy 4,3 4,2 4,3 4,9 

zdroj - Eurostat 

V rámci EU jde o podprůměrnou míru nezaměstnanosti, avšak EU 27 celkově 

míru nezaměstnanosti v posledních letech na rozdíl od Spojeného království zvládá 

snižovat. Zvýšení míry nezaměstnanosti ve VB zapříčiňuje do značné míry otevřený 

pracovní trh a příliv nových pracovních sil ze zemí, které přistoupily do EU v roce 

2004. Dokládají to počty imigrantů přicházejících do Spojeného království. Jestliže 

v roce 2003 přicestovalo do této země 178 tisíc imigrantů, v roce 2004 zaznamenali 

na území Spojeného království dramatický nárůst na 227 tisíc imigrantů. 

V následujícím roce zájem o imigraci do Velké Británie poněkud opadl na 193 tisíc 

přistěhovalců a o rok později do Británie přicestovalo opět přes 200 tisíc lidí, 

konkrétně 214 tisíc. (viz. tab5) Pracovníci ze střední a východní Evropy často 

pracují za nižší mzdu, což je zvýhodňuje oproti domácím zaměstnancům. Na 

druhou stranu jsou také mnohdy ochotni vzít i neodborné práce, které již místní 

odmítají dělat. 
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2.51 Struktura nezaměstnanosti podle pohlaví 

Na nezaměstnanost lze pohlížet z různých hledisek. Především je tu její celková 

míra, ale kromě ní se sleduje také její struktura, například podle věku nebo pohlaví. 

Ve věkové struktuře nezaměstnanosti se sledují především skupiny do 25 let a 

skupiny nad 50 let. Co se pohlaví týče, klade se důraz nejenom na porovnání 

nezaměstnanosti mužů a žen, ale také na zaměstnatelnost a rovné podmínky na trhu 

práce. 

Mužská část populace Spojeného království byla v roce 2006 nezaměstnaná 

v 5,7% případů. V roce 2003 to bylo 5,5%, ale v dalších dvanácti měsících poklesla 

na 5% a následující rok činila pouze 5,1%. Ke konci roku 2006 tak došlo kjejímu 

meziročnímu nárůstu v populaci mužů o 0,6%. (viz. tab.10) 

Ženy byly nezaměstnané v roce 2006 v míře 4,9%. U ženské části populace 

došlo k podobnému vývoji míry nezaměstnanosti jako u mužské. V roce 2003 měla 

hodnotu 4,3%, o rok později klesla na 4,2%, posléze stoupla na 4,3% a na konci 

roku 2006 se dostala o 0,6% výše, na zmiňovaných 4,9%. Srovnání míry 

nezaměstnanosti mužské a ženské populace však poskytuje jeden neobvyklý závěr. 

Na míře nezaměstnanosti ve VB mají větší podíl muži než ženy. V rámci Evropské 

unii jako celku je tomu právě naopak a vyšší hodnoty tohoto ukazatele vykazují 

ženy. 

Vzhledem k výši míry nezaměstnanosti ve VB byl rozdíl mezi podílem mužů a 

žen v jejím rámci poměrně vysoký. Ve všech sledovaných rocích se pohyboval na 

úrovni vyšší než 0,5%. 

2.52 Struktura nezaměstnanosti podle věku 

Přestože má VB vysokou míru zaměstnanosti obyvatel ve věku pod 25 let, 

zaznamenává ve stejné věkové skupině také relativně vysokou míru 

nezaměstnanosti. V roce 2003 dosahovala 12,2%. Průměr EU tou dobou však byl 

ještě vyšší, 18%. O rok později v EU nezaměstnanost v tomto věku stoupla o 0,4%, 

zatímco v Británii seji podařilo o 0,1% snížit. V roce 2005 však naopak klesla v EU 

na 18,3% a vzrostla ve Spojeném království na 12,9%. Na konci roku 2006 
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vykázala EU pokles nezaměstnanosti obyvatel pod 25 let o 1,2% na 17,1%. Ve 

Velké Británii došlo naopak k nárůstu o stejnou hodnotu, tedy na 14,1% a tato země 

tak vykazuje poměrně nebezpečný trend zvyšování míry nezaměstnanosti mladých. 

(viz. tab.16) Zvláště vysoká míra nezaměstnanosti mezi obyvateli do 25 let je 

v regionu Vnitřní Londýn (Inner London), kde podle Britského statistického úřadu 

přesahuje 20%. V roce 2005 dosahovala dokonce 21,8%, v roce 2006 poklesla na 

20,9%. 

V rámci mužské části populace do 25 let se mezi lety 2003 a 2006 míra 

nezaměstnanosti poměrně výrazně zvýšila. Nej nižší ve sledovaném období byla 

v roce 2004, a to 13,4%, nej vyšší v roce 2006, konkrétně 15,9%. 

Hodnoty u žen stejného věku jsou opět nižší než u mužů. V roce 2003 byla míra 

nezaměstnanosti mezi ženami do 25 let věku 10,5%, posléze meziročně vzrostla na 

10,7%. V roce 2005 již činila 11,1% a o rok později 12,1%. 

Ve věkové skupině 25-49 let se míra nezaměstnanosti ve Spojeném království 

pohybovala ve sledovaných letech okolo 4%. V roce 2003 činila 3,9%, následující 

rok poklesla na 3,7%, v roce 2005 pokračovala v sestupu až na 3,5% a v roce 2006 

vystoupala na 4,1%. Tato skupina podle očekávání zaznamenává v porovnání 

s průměrem státu nízkou míru nezaměstnanosti. 

Méně samozřejmá je ovšem nízká míra nezaměstnanosti ve věku 50-64 let, která 

zaznamenala 3,2% v roce 2003 a přes pokles na 3% v roce následujícím a 2,8% 

v roce 2005 se dostala na 3,1% v roce 2006. Jde o rizikovou skupinu 

nezaměstnaných, na kterou se také orientuje aktivní politika zaměstnanosti. Tato 

skupina nezaměstnaných se ovšem, jak data ukazují, ve VB nijak zvlášť nerozšiřuje, 

přestože se počítá mezi rizikové. 

Podobně si vede i skupina obyvatel ve věku nad 65 let. V letech 2003-2006 

prodělala pouze malý vývoj v míře nezaměstnanosti, když začala na 2% v roce 2003 

a v roce 2006 skončila na 2,1%. Nízkou míru nezaměstnanosti posledních dvou 

skupin zabezpečuje možnost odchodu do starobního důchodu nebo předčasného 

důchodu. Pro mnoho lidí v těsně předdůchodovém věku se již nevyplatí dojíždět na 

úřad práce a tak raději odejdou do předčasného důchodu a posléze si mohou najít 

přivýdělek na částečný úvazek. 
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2.53 Struktura nezaměstnanosti podle vzdělání 

Míra nezaměstnanosti se dá dělit také podle dosaženého vzdělání uchazečů. 

Obecně mají nejlepší pozici na trhu práce vysokoškolsky vzdělaní obyvatelé a měli 

by tudíž vykazovat nejnižší míru nezaměstnanosti. Díky délce a intenzitě přípravy 

na budoucí zaměstnání by měli mít nejdokonalejší přípravu ze všech uchazečů. 

Navíc jsou obvykle orientováni na obory s vyšší přidanou hodnotou, které jsou ve 

vyspělých ekonomikách žádanější. Vztah mezi vzděláním a zaměstnatelností se 

tedy dá zobecnit následovně: o co vyšší je vzdělání uchazeče, o to více roste 

zaměstnatelnost uchazeče. Velmi však záleží na oboru, na který se daný uchazeč 

orientuje a v neposlední řadě také na jeho flexibilitě. 

Ve Velké Británii byla ke konci roku 2003 zaznamenána míra nezaměstnanosti 

mezi uchazeči ve věku 15-64 let se základním nebo nižším středním vzděláním (= 

bez maturity) ve výši 7,6%. V následujícím roce se zastavila na 7,9%, v roce 2005 

na 8,4% a na konci roku 2006 stoupla na 8,9%. (viz. tab.17) V rámci této skupiny 

v roce 2006 v Británii opět dominovali muži s 10,1% proti 7,7% u žen. V EU bylo 

v roce 2006 nezaměstnaných 11,4% obyvatel se základním vzděláním, 10,3% mužů 

a 12,9% žen. 

V rámci osob s úplným středním nebo vyšším vzděláním neuniverzitního typu 

zaznamenalo Spojené království míru nezaměstnanosti nižší než u předchozí 

skupiny. V roce 2003 činila 4,7%, následující rok 4,3%, o dvanáct měsíců později 

již 5% a v roce 2006 dosáhla 5,4%. Rozdíly mezi nezaměstnaností žen a mužů byly 

v této skupině minimální, v žádném z měřených roků nepřesáhly 0,2%. V roce 2006 

vykázala skupina žen se středním vzděláním míru nezaměstnanosti 5,3% a skupina 

mužů 5,4%. 

Míra nezaměstnanosti mezi vysokoškolsky vzdělanými osobami byla v rámci 

celkové nezaměstnanosti ve VB podprůměrná. V roce 2003 se zastavila na hodnotě 

3% a v následujících třech letech setrvala na hodnotě 2,7%. (viz. tab.18) Muži 

přitom vykazovali vyšší míru než ženy, ale rozdíl nepřesáhl v žádném ze 

sledovaných roků 0,5%. V roce 2006 měli muži s vysokoškolsky vzděláním 2,8% a 

ženy 2,6% míry nezaměstnanost. 

V míře nezaměstnanosti podle stupně dosaženého vzdělání tedy ve VB 

nedochází k žádným překvapivým výkyvům a potvrzuje se trend, že absolvent 

vysoké školy má výrazně lepší pozici na trhu práce. Míra nezaměstnanosti těchto 
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uchazečů se v současnosti ve VB pohybuje kolem jedné třetiny míry 

nezaměstnanosti osob se základním vzděláním. 

2.54 Dlouhodobá nezaměstnanost 

Jeden z druhů nezaměstnanosti představuje dlouhodobá nezaměstnanost. 

Sleduje se především kvůli tomu, že při dlouhodobé nezaměstnanosti dochází u 

uchazečů ke ztrátě motivace pracovat a poklesu důvěry v systém. Takový 

nezaměstnaný se posléze může stát pro pracovní trh zcela nepoužitelným. Obzvláště 

nežádoucím jevem je dlouhodobá nezaměstnanost mezi mladými. 

Statistiky Eurostatu hovoří o dlouhodobé nezaměstnanosti jako nezaměstnanosti 

trvající 12 měsíců a více u osob starších 15ti let, kteří, přestože jsou schopni 

v následujících dvou týdnech nástupu do zaměstnání a aktivně si jej hledají, žádné 

zaměstnání v těchto dvou týdnech nezačnou16. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

tak udává podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob na celkovém počtu ekonomicky 

aktivních, zaměstnaných i nezaměstnaných osob. 

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob na celkovém počtu ekonomicky 

aktivních obyvatel v roce 2003 v EU 27 činil 4,1%. Přes nárůst na 4,2% v roce 

následujícím a pokles zpět na hodnotu 4,1% v roce 2005 se dostal průměr EU na 

hodnotu 3,7% v roce 2006. 

tab. 11 
Míra nezaměstnanost ve VB 2003 - 2007 (%) 

veličina \ rok 2003 2004 2005 2006 

Celková 4,9 4,7 4,8 5,3 

Muži 5,5 5 5,1 5,7 

Ženy 4,3 4,2 4,3 4,9 
zdroj - Eurostat 

Velká Británie nemá s dlouhodobou nezaměstnaností příliš velké problémy. Její 

míra se pohybuje kolem 1%. V roce 2003 měla hodnotu 1,1%, následující dva roky 

1% a v roce 2006 povyrostla na 1,2%. Jde o velmi nízké hodnoty, které odráží také 

16 EUROSTAT [online], [cit.2008-02-13]. Dostupné na WWW: 
<javascript:load('http://epp.eurostat.ec.europa.euyextraction/evalight/EVAlight.jsp?A=l&language=e 

n&root=/theme3/une/une_ltu_a')> 
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nízkou celkovou míru nezaměstnanosti. Ze všech nezaměstnaných ve VB bylo ve 

sledovaných letech zhruba 20-25% dlouhodobě bez práce. 

2.55 Nezaměstnanost a volná pracovní místa 

Důležitou roli v boji s nezaměstnaností hraje také množství vytvářených 
pracovních míst, jejich struktura a to, jak moc odpovídá struktuře nezaměstnanosti. 

Obecně lze říci, že ekonomika, jejíž HDP roste rychle, meziročně zvyšuje počet 

vytvořených volných pracovních míst a snižuje poměr počtu nezaměstnaných na 

jedno volné pracovní místo. Může však nastat i situace, kdy se daří zvyšovat počet 

volných pracovních míst, ale počet nezaměstnaných neklesá, a pak je nutné situaci 

řešit. Z toho důvodu existuje aktivní politika zaměstnanosti. Jde o snahu státu 

zasahovat do struktury vznikajících pracovních míst, podporou vytváření 

zaměstnání zejména pro rizikové skupiny nezaměstnaných. To jsou jmenovitě 

čerství absolventi škol, uchazeči v předdůchodovém věku, ženy po mateřské 

dovolené a handicapovaní občané. Aktivní politika zaměstnanosti se však 

nezaměřuje pouze na tyto rizikové skupiny obyvatel. Z jejích dotací lze při 

vytváření pracovních míst pro tyto skupiny čerpat. 

V každé ekonomice existují současně nezaměstnaní i volná pracovní místa. 

Důvodů je několik. Jeden takový důvod představuje skutečnost, že mezi 

nezaměstnanými jsou lidé, většinou dlouhodobě nezaměstnaní, kteří si již práci ve 

skutečnosti nehledají, pouze se snaží využívat sociální systém. Dále jde o hůře 

zaměstnatelné občany, ať už kvůli věku nebo určitému druhu handicapu. Dalším 

významným faktorem je struktura nezaměstnanosti a nabízených pracovních míst. 

Pokud nezaměstnaný má jinou kvalifikaci, než jakou požaduje zaměstnavatel pro 

konkrétní volné pracovní místo, trvá nějaký čas, než je uchazeč schopen tuto 

kvalifikaci získat. Taková situace je častá především u uchazečů v reformujících se 

ekonomikách, kde dochází k posunům zaměstnanosti mezi jednotlivými sektory 

ekonomiky, např. ze zemědělství a průmyslu ve prospěch služeb. Proto hraje aktivní 

politika zaměstnanosti tak důležitou roli. Má umožňovat využívání volných 

pracovních míst, která jsou ekonomikou vytvářena. Zaměřuje se především na 

kvalifikační připravenost uchazečů, obvykle formou rekvalifikací. Pokud by se stát 
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aktivní politikou zaměstnanosti nezabýval, mohlo by se stát, že poroste jak počet 

nezaměstnaných osob v zemi, tak počet volných pracovních míst. 

V některých případech však aktivní politika zaměstnanosti nestačí na pokrývání 

poptávky po pracovních místech, především pokud se jedná o zaměstnání s vyšší 

přidanou hodnotou, tedy vysoce odborné práce. Zde již rekvalifikační kurzy 

nemohou pokrýt vědomostní požadavky volného pracovního místa. V takovém 

případě je nutné zaměřit boj s nezaměstnaností až na úroveň školství. 

tab.12 
Nezaměstnanost a volná pracovní místa ve VB v letec h 2003-2006 

veličina\rok 2003 2004 2005 2006 
Nezaměstnanost 1395800 1340500 1399100 1595700 
Počet volných pracovních míst 581948 629389 616233 594639 
Počet uchazečů na 1 volné pracovní 2,4 2,1 2,3 2,7 

.17 V roce 2003 mělo Spojené království na svém území 1 395 800 

nezaměstnaných a zvládla vytvořit 582 900 pracovních míst. Na jedno pracovní 

místo v průměru připadali 2,4 uchazeči. V následujícím roce nezaměstnanost klesla 

na 1 340 000 obyvatel a počet pracovních míst naopak vzrostl na 629 400, což 

vytvořilo poměr 2,1 uchazeče na 1 volné pracovní místo. V roce 2005 tento poměr 

vzrostl na 2,3:1, protože se opět zvýšila nezaměstnanost, a to na 1 399 100 obyvatel, 

a zároveň klesl počet volných pracovních míst na 616 200. I v dalším roce 

pokračoval tento trend a nezaměstnanost se přiblížila hranici 1,6 milionu 

nezaměstnaných, když dospěla na 1 595 700, přičemž britská ekonomika zvládla 

vytvořit 594 600 pracovních míst. Na jedno pracovní místo čekalo 2,7 uchazeče. 

Mezi lety 2004 a 2006 tak počet uchazečů na jedno volné pracovní místo stoupal. 

(viz. tab.12) 

17 Čísla v části textu týkající se počtu nezaměstnaných a počtu volných pracovních míst jsou 
zaokrouhleny na stovky. Při výpočtu poměru nezaměstnaných na volné pracovní místo byly použity 

nezaokrouhlené hodnoty. 
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2.6 Zaměstnanost v České republ ice 

Zaměstnanost se v ČR pohybuje na nižší úrovni než ve Velké Británii, ale je 

mírně vyšší než v EU. Při srovnání s EU v roce 2003 byla její míra v Česku mírně 

nadprůměrná, 64,7% proti hodnotě 62,6% pro EU 27. (viz. tab.13) 

tab.13 
Míra zaměstnanosti (%) 

2003 2004 2005 2006 
ČR 64,7 64,2 64,8 65,3 
VB 71,5 71,6 71,7 71,5 
EU 62,6 62,9 63,5 64,5 

zdroj - Eurostat 

Do konce roku 2004 poklesla míra zaměstnanosti v ČR o 0,5%, ale v roce 2005 

opět stoupla na 64,8%. V roce 2006 se dostala na 65,3%. Ve stejném roce v EU 27 

činila míra zaměstnanosti 64,5%. CR se tak držela nad průměrem Evropské unie, a 

to ve všech sledovaných letech. Při porovnání míry zaměstnanosti s vyspělou 

ekonomikou Velké Británie však ČR neobstojí. ČR by se měla snažit zvednout míru 

zaměstnanosti přes 70% a dohnat tak rozdíl více než 5%, který mezi oběma státy 

v tomto ohledu existuje. Pokud bude pokračovat trend nárůstu zaměstnanosti 

v Česku, může k tomu za několik let skutečně dojít. Otázkou ovšem je, jak dlouho 

vydrží české ekonomice její tempo růstu, které snižuje nezaměstnanost a naopak 

vytváří další pracovní místa a zvyšuje tak zaměstnanost. Kdy dojde ke zpomalení, 

jak dramatickému a jak moc dané zpomalení ovlivní případné další zvyšování míry 

zaměstnanosti, resp. nezaměstnanosti, záleží na mnoha faktorech. Jedním z nich je 

vzdělávání, které také ovlivňuje celkovou míru zaměstnanosti. V Česku je velmi 

vysoký podíl škol s maturitou, které absolvovalo kolem 90% současné ekonomicky 

aktivní populace. To se například odráží na faktu, že ve věku 15-19 let pracuje v ČR 

velmi malé množství lidí. Ve VB přeci jen takové zastoupení obory s maturitou 

nemají a v uvedeném věku pracuje větší procento obyvatel. 

Hranice odchodu do starobního důchodu je v ČR v současnosti 62 let u mužů a 

u žen se vypočítává podle počtu dětí. Průměrný věk odchodu do důchodu však 

v roce 2006 činil 60,4 roku. Proti úrovni ve Velké Británii je tento věk nižší o 2,8 

roku. Pro ČR to znamená nižší zaměstnanost, především v rámci starší populace 

ekonomicky aktivních obyvatel. Ve věku přibližujícího se důchodu však mají 
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uchazeči problémy se sháněním nové práce a mnohdy je jim z úřadů práce 

doporučován odchod do předčasného důchodu. Posléze si mohou najít při výdělek 

na zkrácený úvazek za nižší mzdu. Jak ale bude populace ČR stárnout a početnější 

ročníky se budou blížit opuštění pracovního procesu, bude se pravděpodobně 

průměrný věk odchodu do důchodu zvyšovat. Navíc v současnosti se projednává 

návrh zákona na úpravu věku odchodu do důchodu na 65 let v roce 2030, což právě 

ilustruje obavy o množství pracovních sil za dvě desetiletí. Z hlediska pohlaví je 

odchod do důchodu v ČR velmi nevyrovnaný. Průměrná žena odchází z pracovního 

procesu v 59 letech, průměrný muž v 61,8 letech. Rozdíl mezi pohlavími tak dělá 

téměř 3 roky. To svědčí nejen o zohledňování výchovy dětí ženskou populací, ale 

také o nerovnosti šancí mužů a žen na trhu práce. Jestliže mezi 55-64 lety věku 

pracuje v ČR 59,5% mužů, u žen tomu odpovídá 32,1%. To znamená, že velké 

množství žen odchází do předčasného důchodu, aby se vyhnuly nezaměstnanosti. 

Ve Velké Británii naproti tomu pracuje v uvedeném věku 66% mužů a 49,1% žen. 

2.61 Zaměstnanost podle sektorů ekonomiky 

Struktura zaměstnanosti v ČR podle sektorů ekonomiky musí ještě projít 

změnami. V zemědělství v roce 2006 pracovalo podle údajů ČSÚ 3,7%18 

ekonomicky aktivních obyvatel. To je vzhledem k průměru EU 27, který uvádí 

Eurostat a činí 6,4%, nižší hodnota a rovná se průměru EU 15. V porovnání s VB a 

jejími 1,4% zaměstnaných jde sice o číslo více než dvojnásobné, nicméně naprosto 

přijatelné. Na druhou stranu Česko vykazuje poměrně vysokou zaměstnanost 

v průmyslu, 37,6% proti průměrným 24,7% v EU a 17,8% ve Velké Británii. Ve 

službách v témže roce pracovalo v ČR 58,7% ekonomicky aktivních osob. V celé 

EU 27 se zaměstnanost ve službách ke konci roku 2006 zastavila na 70,4%, tedy 

více než 10% nad úrovní ČR. Velká Británie je v tomto ohledu o dalších 10,4% 

výše, na 80,8% zaměstnanosti ve službách, (viz. tab.14) 

18 Údaje ČSÚ - na stránkách Eurostatu nebyla data v době psaní práce k dispozici 
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tab.14 
Zaměstnanost podle sektorů - rok 2006 (%) 

zemědělství průmysl služby 
EU 27 4,9 24,7 70,4 
ČR 3,7 37,6 58,7 
VB 1,4 17,8 80,8 

zdroj - ČSÚ 

Pokud se porovnají hodnoty sektorové zaměstnanosti v ČR s rokem 1995, 

nedošlo k nijak velkým změnám. Zemědělství v polovině devadesátých let 

vykazovalo 6,4% zaměstnanost, průmysl 40,5% a služby 53,1%. Výrazněji se tedy 

posunula pouze zaměstnanost v zemědělství, a to směrem dolů, takřka o polovinu. 

Je to výsledek otevřeného trhu se zemědělskými výrobky, přílivem zboží např. 

z Polska a nedostatečné konkurenceschopnosti tehdejšího českého zemědělství. 

Tento sektor u nás tudíž nemohl uživit 6% pracujících a téměř tři procenta z nich se 

přeorientovala na jiné ekonomické odvětví. V oblasti průmyslu došlo ke snížení 

zaměstnanosti o pouhých 2,9% za posledních 11 let. To je pro bývalou tržně 

plánovanou ekonomiku s výrazným zaměřením na těžký průmysl neuspokojivá 

změna. V sektoru služeb pak došlo k nárůstu o 5,6%, tedy o součet procentuálního 

poklesu obou dříve jmenovaných sektorů. 

Pohled na to, jaký je ideální poměr zaměstnanosti v jednotlivých sektorech, se 

během doby mění a liší se mezi různými názorovými skupinami, nicméně 37,6% 

zaměstnanosti v průmyslu je číslo vysoké. O něco mírněji může působit, pokud se 

k němu přičtou další faktory. Česká republika je malý stát s pracovní silou 5,2 

milionu obyvatel. V posledních letech přilákala ČR na své území mnoho investorů, 

kteří zde otevřeli své průmyslové podniky (např. továrna na automobily u Kolína). 

K tomuto kroku vedl mimo jiné také fakt, že Česko má dlouhou a bohatou historii 

automobilové výroby. Například firma Škoda v Mladé Boleslavi zaměstnává 

tradičně velké množství lidí. Proto se čísla vyjadřující míru zaměstnanosti v sektoru 

průmyslu příliš nezměnila. 

V době, kdy se velcí investoři rozhodnou pro přesun tovární produkce směrem 

dále na východ, se však mohou objevit výrazné problémy s nezaměstnaností. 

Komparativní výhoda levnější pracovní síly v ČR postupně přestává platit, jak roste 

životní úroveň a životní náklady. Na trhu práce navíc v mnohých oborech není 

odkud vybírat případné nové pracovníky. Nabízená pracovní místa tak docela 

neodpovídají struktuře vzdělání nezaměstnaných. Po vstupu Bulharska a Rumunska 
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do EU se tedy dá očekávat postupné snížení investic podobných investorů na území 

ČR a jejich orientace směrem k východu. Teprve potom zřejmě dojde k výraznějším 

meziročním přesunům ze sektoru průmyslu do sektoru služeb. 

Ani sektor služeb však v ČR není bezproblémový. Podle novějších metod se 

dělí služby (dříve terciární sektor) na dvě složky (nyní terciér a kvartér). V zájmu 

většiny zemí je zvýšit podíl své zaměstnanosti v kvartéru, tedy službách s vysokou 

přidanou hodnotou. Jedná se především o kvalifikačně náročné služby, vědu, 

výzkum, vzdělávání apod. Tato alokace zaměstnanosti ve prospěch kvartéru však 

zatím v Česku neproběhla. Ilustruje to poměrně obecný trend v české ekonomice a 

školství. Zčásti nese vinu zatím stále nedostatečné rozvinutí meritokratického 

systému. Pořád neplatí, že delší a intenzivnější příprava a studium na budoucí 

povolání zabezpečí vyšší zisky z ekonomické aktivity takto vzdělaných obyvatel. 

Proto se v ČR mnoho vysokoškolsky vzdělaných lidí zapojuje do podnikatelské 

činnosti v úplně jiném odvětví, než které vystudovali. Jinde jednoduše získají více 

peněz než ve svém oboru. Neoficiální zdroje například uvádějí, že z absolventů 

pedagogické fakulty se do školství zapojí necelá pětina. 

2.62 Zaměstnanost podle pohlaví a věku 

Zaměstnanost podle pohlaví v České republice má vyšší mužská část populace. 

V roce 2006 pracovalo v Česku 73,7% mužů ve věku 15-64 let. Ve Spojeném 

království jich bylo zaměstnáno 77,3%. Rozdíl proto není tak velký, když 

k hodnotám přičteme zatím nižší průměrný věk odchodu do důchodu v Česku a 

nižší zaměstnanost ve věku do 19 let. V rámci populace žen se rozdíl mezi 

sledovanými z e m ě m i jeví jako výrazný. V ČR v roce 2006 pracovalo 56,8% žen. To 

je o necelých 16% méně než mužů. Ve Velké Británii jich bylo ve stejném roce 

65,8% a rozdíl pohlaví byl 11,5%. Celkově tedy pracuje v České republice výrazně 

méně žen než mužů. I zde se do tohoto rozdílu promítá především mateřská 

dovolená. Do jisté míry má svůj vliv i zvyšování životní úrovně Čechů, kdy mnozí 

muži vydělávají tolik, že jejich manželka nemusí do práce. 

Ve věku 15-19 let je míra zaměstnanosti v ČR na nízké úrovni. V roce 2006 

dosahovala pouze 5,5%, z toho 7,3% mužů, u nichž se za poslední 4 roky míra 

zaměstnanosti zvýšila z 5,1% v roce 2003, a 3,6% u žen, jejichž míra zaměstnanosti 
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v tomto věkovém rozmezí naopak od roku 2003 klesla z původních 5,2%. V roce 

2003 tak bylo v daném věku zaměstnáno více žen než mužů, ale hned v roce 2004 

se situace obrátila a v zaměstnání zůstalo více mužů než žen. Takto nízké procento 

zaměstnanosti je způsobeno především faktem, že málokterý obyvatel ČR končí své 

studium absolvováním základní školy. Proto ve věku do 19 let většina Čechů ještě 

studuje. Naproti tomu ve Spojeném království se v roce 2006 v uvedeném věku 

zaměstnání věnovalo 37,6% obyvatel. 

V rozmezí 20-24 let pracovalo v roce 2003 52,3% obyvatel. Přes hodnoty 

48,4% a 49,7% v roce 2004, resp. 2005 se míra zaměstnanosti dostala na 51%. 

Snížená míra zaměstnanosti v této skupině obyvatel se dá mimo jiné vysvětlit 

vyššími počty studentů vysokých a vyšších odborných škol. Stále více mladých lidí 

nekončí své studium maturitou, ale pokračuje i do terciárního vzdělávání. Na 

vysoké školy se v ČR hlásí méně mužů a tak vykazují vdaném věku vyšší 

zaměstnanost, 57,3% v roce 2006. V roce 2004 prošla míra zaměstnanosti této 

skupiny podobným propadem jako zaměstnanost u nižší věkové kategorie. Z 56,6% 

v roce 2003 klesla míra zaměstnanosti mužů na 53,2% o rok později. V dalších 

dvanácti měsících opět stoupla na 56,3%, až se dostala na zmiňovaných 57,3% 

v roce 2006. Daleko výraznější propad ve stejném období zaznamenala skupina žen 

v tomto věku. V roce 2003 činila míra jejich zaměstnanosti 47,9%. O rok později 

vykázala tato skupina pouze 43,5%, o dvanáct měsíců později jen 42,9% a do konce 

roku 2006 stoupla mírně na 44,4%. V roce 2004 se výrazně měnily sociální 

podmínky a systém práce úřadů práce. Propad míry zaměstnanosti v daném roce tak 

hlavně zapříčinilo zpřísnění podmínek zaměstnávání mladistvých. Kromě toho 

jedna z věcí, které se měnily, byla aktivní politika zaměstnanosti. V jejím rámci 

byla zřizována absolventská místa, která se v roce 2004 dočkala svého zrušení. Byla 

přesunuta pod obecnější pojem společensky účelná pracovní místa. Tím však došlo 

ke sdružení jejich rozpočtů a v konečném důsledku mohlo dojít k nižším výdajům 

na místa vytvářená pro absolventy škol. Dalším faktorem, ovlivňujícím 

zaměstnanost, tentokrát na straně žen, byl i fakt, že v roce 2004 došlo 

k výraznějšímu nárůstu porodnosti proti předchozím rokům, což mohlo zapříčinit 

větší propad v rámci skupiny žen. I v téhle skupině má Velká Británie daleko vyšší 

zaměstnanost. V roce 2006 tam pracovalo ve věku 20-24 let 70,2% obyvatel. 

Mezi pracujícími ve věku 25-29 let k žádnému podobnému propadu nedošlo. 

Celková míra zaměstnanosti této skupiny obyvatel měla v roce 2003 hodnotu 
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72,1%. V roce 2004 stoupla na 72,4%, následně na 73,8% a dospěla k 74,3% v roce 

2006. V jejím rámci pokračovala dominance mužů v zaměstnanosti. Před třicítkou 

pracovalo 88% mužů v roce 2003, 87,6% o rok později, 88,4% v roce 2005 a 87,4% 

v posledním sledovaném roce. K výkyvům v rámci této skupiny tedy docházelo, 

nekopírovaly však trendy předchozích věkových skupin a nebyly tak výrazné. U žen 

ve stejném věku na druhou stranu nedošlo k žádným propadům, a tak míra jejich 

zaměstnanosti rostla z 55,7% v roce 2003 o 1 % do konce následujícího roku, na 

58,6% ke konci roku 2005 a 60,5% v roce 2006. V této věkové skupině žen tak 

zaměstnanost uspokojivě roste. Konfrontace údajů s mírou zaměstnanosti 

v uvedeném věku ve Spojeném království již poskytuje srovnatelné výsledky. Ve 

VB pracuje mezi 25-29 lety 80% obyvatel. Míra zaměstnanosti této skupiny se tedy 

dotahuje na hodnoty, které vykazuje Velká Británie. 

Ve věku 30-34 let v ČR pracuje 78,8% obyvatel. Průměr EU je o 0,5% vyšší a 

celková míra zaměstnanosti ve VB v této věkové skupině je 80%. Rozdíl tedy není 

nijak dramatický. Zaměstnanost v tomto věkovém rozmezí však celkově v ČR 

klesá. V roce 2003 byla na úrovni 79,3%, o dvanáct měsíců později dokonce na 

79,7%, ale v roce 2005 již klesla na 79,4% a v sestupu pokračovala i v roce 2006, 

na 78,8%, a to i přes rostoucí HDP a klesající celkovou míru nezaměstnanosti. 

V mužské části populace daného věku má CR zaměstnanost nadprůměrnou. V roce 

2003 měla hodnotu 93,2%, což bylo dokonce vyšší než odpovídající hodnota ve 

VB, 89,1%. V následujícím roce v Česku ještě stoupla na 94,2%, zatímco v Británii 

zůstala nezměněná. O rok později však česká míra zaměstnanosti mužů ve věku 30-

34 let zaznamenala propad na 92,8%, až v roce 2006 skončila na zmiňovaných 

93,7%. V tomto směru má stále náskok před Británií s 89,3% ve stejném roce. 

Zaměstnanost žen mezi 30-34 lety naproti tomu v roce 2003 činila pouze 64,7%, o 

rok později klesla o 0,1%, posléze meziročně stoupla na 65,5%. V roce 2006 ovšem 

došlo k propadu na hodnotu 63,2%. Hodnoty zaměstnanosti žen v tomto věku jsou 

výrazně podprůměrné vzhledem k 70,6% v EU i 71,3% ve VB. 

V rozmezí 35-39 let věku dochází v ČR k výraznému skoku. Celková 

zaměstnanost této skupiny obyvatel v roce 2003 byla 85,2%, o rok později se 

zvýšila na 86,3%, další rok vzrostla na 86,4 a ke konci roku 2006 poklesla na 

86,2%. Průměr EU z roku 2006 je přitom o 5,1% nižší a míra zaměstnanosti ve 

věkovém rozmezí 35-39 let Velké Británii byla dokonce nižší o 5,3%. Zatímco 

zaměstnanost mužů této věkové kategorie klesla pouze mezi lety 2003 a 2004, a to 
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z původních 92,4% na 92,1%, následující roky rostla na 93,6% a 94% v roce 2005, 

resp. 2006, zaměstnanost žen prodělala přesně opačný vývoj. Mezi lety 2003 a 2004 

stoupla ze 77,7% na 80,3%, ale posléze započala svůj pokles na 78,7% na konci 

roku 2005 a 77,9% o dvanáct měsíců později. I tak jsou všechny hodnoty 

v porovnání s EU 27 i Spojeným královstvím nadprůměrné. 

V následujících věkových skupinách zaznamenává ČR výrazně nadprůměrnou 

míru nezaměstnanosti jak vcelku za obě pohlaví, tak v rámci porovnání 

jednotlivých pohlaví. Obzvlášť velké rozdíly panují v zaměstnanosti žen ve věku 

45-49 a 50-54 let. Průměr EU mezi 45-49 lety za rok 2006 je 72,5%, VB 

zaznamenala míru 77,7%, kdežto ČR 85,5%. Ve druhé zmiňované věkové kategorii 

mělo ve stejném roce v EU zaměstnání 65,3% žen, ve VB 74,1% a v ČR 81,7%. 

Ve věku 55-59 let pracovalo v ČR v roce 2003 celkem 57,2% obyvatel. 

Meziročně do roku 2006 docházelo pokaždé k nárůstu až na hodnotu 62,2% 

za poslední sledovaný rok. V rámci EU jde o hodnotu nadprůměrnou (EU 27 

naměřila 56,3%), ale v porovnání s VB, s mírou zaměstnanosti 69,2%, je již menší. 

Dynamika vývoje této skupiny zaměstnaných v ČR však napovídá tomu, že v jejím 

rámci bude zaměstnanost stále růst a dohánět míru zaměstnanosti ve VB. Mužská 

část této populace dosahovala v ČR míry zaměstnanosti 77,5%, na rozdíl od 

Británie, kde byla míra zaměstnanosti 74,9% a míry v EU 66%. Míra zaměstnanosti 

žen v tomto věku velmi klesla, na 47,9% proti 47,1% v EU a 63,7% ve VB. 

Další věkové kategorie nejsou mezi porovnávanými státy srovnatelné vzhledem 

k nižší hranici odchodu do důchodu v ČR. 

Z uvedených údajů vyplývá především jeden závěr. Velká Británie vykazuje 

velmi vyrovnanou křivku zaměstnanosti napříč pozorovanými roky i v rámci 

jednotlivých let vzhledem k věku a pohlaví obyvatel. Naproti tomu ČR 

zaznamenala příznivý trend zvyšování celkové zaměstnanosti, ale má velké mezery 

ve struktuře a míře zaměstnanosti některých věkových skupin a především celkově 

na straně žen. Vnejnižších a nejvyšších věkových kategoriích ekonomicky 

aktivních obyvatel jsou rozdíly mezi jednotlivými pohlavími velmi výrazné. Jde o 

následek stejných jevů jako ve Velké Británii, tedy mateřské dovolené, prací mužů 

v zabezpečenějších rodinách a později časnějším odchodem žen do důchodu. 

V Česku se k těmto vlivům přidává i větší zastoupení žen v rámci míry 

nezaměstnanosti (viz. další kapitoly). Zvyšování míry zaměstnanosti má 

dalekosáhlé důsledky, mimo jiné většinou pozitivně ovlivňuje růst HDP. Proto by 
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se měla ČR snažit míru zaměstnanosti svých občanů zvyšovat, se zvláštním 

zřetelem na ženskou část populace. 

2.7 Nezaměstnanost v České republ ice 

Do roku 1989 v naší ekonomice neexistovala teoreticky žádná nezaměstnanost. 

Každý měl práci a každý byl nucen mít práci. Díky tomu ale existovala skrytá 

nezaměstnanost, která po otevření ekonomiky tržním mechanismům vyústila ve 

skutečnou nezaměstnanost. Ta postupně během devadesátých let rostla, až v roce 

1999 dosáhla míra harmonizované nezaměstnanosti průměrných 8,6%. V pozdějším 

roce vystoupala na 8,7% a pak začala klesat. V roce 2001 vykázala 8%, v roce 2002 

7,3%, o rok později 7,8% a v roce 2004 znovu přesáhla osm procent o tři desetiny. 

Od té doby započala nezaměstnanost výrazný pokles, který provází růst české 

ekonomiky (viz. tab.15). Ze 7,9% v roce 2005 klesla míra harmonizované 

nezaměstnanosti na 7,1% v roce 2006 a v roce 2007 dosáhla 5,3%. 

tab.15 
Míra nezaměstnanost v CR 2003 - 2007 (%) 

2003 2004 2005 2006 
Míra nezaměstnanosti 7,8 8,3 7,9 7,1 
Muži 6,2 7,1 6,5 5,8 

Ženy 9,9 9,9 9,8 8,8 
zdroj - Eurostat 

Celková míra nezaměstnanosti kopírovala v letech 2003-2006 s určitým 

zpožděním vývoj HDP při relativně stálé hladině inflace. Přinejmenším do blízké 

budoucnosti se dá tedy stále ještě očekávat pokles míry nezaměstnanosti. Kromě 

růstu HDP záleží ovšem na mnoha dalších faktorech, např. na tom jak moc si 

odpovídají struktura nezaměstnanosti podle vzdělání a struktura nabízených 

pracovních míst. 

České ekonomice se podařilo snížit ve sledovaném období míru 

nezaměstnanosti, přes nárůst v roce 2004. Z původního rozdílu mezi mírou 

nezaměstnanosti v České republice a Spojeném království, 2,9% v roce 2003, zbylo 

1,8% v roce 2006. V roce 2007 se rozdíl dokonce ještě zmenšil na 0,1%. Porovnání 
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v tomto roce však není úplně spolehlivé, neboť zdrojem pro údaj o ČR je Eurostat, 

kdežto údaj o Británii byl přejatý z Britského statistického úřadu. 

2.71 Struktura nezaměstnanosti podle pohlaví 

Mužská část obyvatel ČR v roce 2003 vykázala míru nezaměstnanosti 6,2%, 

v roce 2004 dosáhla 7,1%, následoval meziroční pokles na 6,5%, až v roce 2006 

skončila na 5,8%. Hodnota z roku 2007 hovoří o 4,3% míře nezaměstnanosti mužů. 

(viz. tab.15) 

Míra nezaměstnanosti ženské části populace v roce 2003 dosahovala 9,9%, což 

byla i míra dosažená další rok. V roce 2005 klesla na 9,8%, o rok později na 8,8%. 

V roce 2007 se zastavila na 6,7%. Je zřejmé, že ženská část populace je 

nezaměstnaností v ČR zasažena více než muži. Souvisí to s vysokou mírou 

zaměstnanosti v průmyslu, kde se vytváří více pracovních míst pro muže 

(především v automobilovém průmyslu), dále s mateřskou dovolenou, po které je 

návrat do pracovního procesu pro matky velmi těžký. Celkově pracovní trh příliš 

nepřeje mladým ženám, protože mnoho zaměstnavatelů u nich předpokládá brzké 

založení rodiny a po ukončení mateřské dovolené naopak zase větší starost o děti 

v případě jejich nemoci. Ze strachu, že tyto faktory budou ovlivňovat zaměstnání 

ženy, se často zaměstnavatel rozhodne najmout jiného pracovníka. Ženy navíc stále 

za stejná zaměstnání obecně dostávají v porovnání s muži nižší platy. 

Na nezaměstnanosti v ČR tedy mají větší podíl ženy. Rozdíl mezi mírou 

nezaměstnanosti jednotlivých pohlaví v každém sledovaném roce byl větší než 1%. 

2.72 Struktura nezaměstnanosti podle věku 

Nezaměstnanost mladých obyvatel ve věku 15-24 let dosahuje v Česku vysoké 

míry. V roce 2003 vykázala tato skupina obyvatel míru nezaměstnanosti 18,6%. O 

rok později narostla na 21% a následně začala klesat. V roce 2005 zaznamenala 

19,2% a následně meziročně klesla na 17,5%. (viz. tab.16) Údaj k roku 2007 hovoří 

o dramatickém propadu o 6,8%, až na 10,7%. 
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Nárůst v roce 2004 způsobily výše zmiňované změny sociální politiky a 

fungování úřadů práce. Vdaném roce došlo kvýrazné úpravě podmínek pro 

zaměstnávání mladistvých, která vyústila ve snížení míry zaměstnanosti a zvýšení 

míry nezaměstnanosti ve věkové skupině do 24 let. Navíc došlo ke zrušení 

absolventských míst. Dotace na tvorbu míst pro absolventy se začaly brát z dotací 

na společensky účelná pracovní místa, ovšem od roku 2008 se s nimi ani v jejich 

rozpočtu nepočítá. 

V rámci stejné věkové skupiny měli muži v roce 2003 nezaměstnanost 18,3%. O 

rok později vzrostla na 22,2%, následně opět poklesla na 19,3% a v roce 2006 se 

snížila na 16,6%. V roce 2007 významně klesla, až na 10,5%. 

Ženy ve sledovaném věku a období začínaly na míře nezaměstnanosti 18,8%. 

Následující skok byl menší než u mužů a v roce 2004 tak dospěly kmíře 

nezaměstnanosti 19,5%. Ke konci roku 2005 vykázala tato skupina 19,1% a 

následující rok 18,7%. Rok 2007 výrazně ubral na jejich míře nezaměstnanosti až 

na 11%. 

tab.16 
Míra nezaměstnanosti podle věku v roce 2006 (%) 

qeo \ věk 1 5 - 2 4 2 5 - 4 9 50 -64 65+ 
EU 17,1 7,4 6,3 1,2 
VB 14,1 4,1 3,1 2,1 
ČR 17,5 6,3 5,7 2,4 

zdroj - Eurostat 

V porovnání se Spojeným královstvím je na tom ČR v oblasti nezaměstnanosti 

mladých obyvatel hůře. Ve Velké Británii v roce 2003 činila míra nezaměstnanosti 

obyvatel ve věku 15-24 let 12,2%, meziročně klesla na 12,1%, do konce roku 2005 

postoupila na 12,9% a na konci roku 2006 vykázala VB míru nezaměstnanosti lidí 

do 24 let 14,1%. Údaj pro rok 2007 nebyl v době práce k dispozici. Přestože 

docházelo v průběhu sledovaných let k výraznému sbližování míry nezaměstnanosti 

mladých v obou státech a v posledním sledovaném roce nebyl rozdíl tak 

dramatický. Navíc vzhledem k údaji pro ČR za rok 2007 a rostoucí tendenci míry 

nezaměstnanosti mladých ve VB je vysoce pravděpodobné, že v roce 2007 vykáže 

česká ekonomika v tomto ohledu pozitivnější čísla než VB. 
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Ve věkové skupině 25-49 let zaznamenávala ČR oproti celkové míře 

nezaměstnanosti hodnoty, které se ve všech sledovaných letech držely pod její 

úrovní. V tomto ohledu na tom byla Velká Británie stejně jako Česko. 

Ve věkové skupině 50-64 let byla v ČR v roce 2003 nezaměstnanost 6%. Ke 

konci následujícího roku narostla na 6,4% a tuto hodnotu udržela i následně do 

konce roku 2005. V roce 2006 se snížila na 5,7%. V rámci této věkové skupiny mají 

opět lepší pozici muži s nezaměstnaností 5,1% v závěru roku 2003, 5,2% v obou 

následujících letech a 5,3% v roce 2006. Ženy v tomto věku vykázaly míru 

nezaměstnanosti 7,2% v roce 2003, 7,8% v roce 2004, následující rok 8% a v roce 

2006 nakonec 6,2%. Srovnání těchto hodnot s Velkou Británií poskytuje stejný 

obrázek jako celková nezaměstnanost. Především díky dvěma posledním letům se 

oba státy mírou nezaměstnanosti v dané věkové kategorii přiblížily. Velká Británie 

totiž z hodnoty 3,8% nezaměstnaných mezi 50-64 lety věku v roce 2003 a 3,4% 

v roce 2004 opět vzrostla na 3,7% v roce následujícím a poskočila až na 4,1% ke 

konci roku 2006. Významnější rozdíl mezi muži a ženami zaznamenala Británie 

pouze v prvním sledovaném roce, kdy muži v daném věku byli nezaměstnaní ve 4% 

případů, kdežto ženy ve 3,6% případů. 

Míra nezaměstnanosti mladých v posledních letech v ČR klesá, nicméně stále 

platí, že v žádné další věkové skupině mezi 25-64 lety není tak vysoká. Vzhledem 

k tomuto faktu by se měl stát více zaměřovat na skupinu obyvatel do 25 let. Trend 

však vypovídá o opaku, protože v posledních letech došlo ke zrušení 

absolventských míst a na zaměstnání čerstvých absolventů škol již nebudou 

udělovány žádné dotace. 

2 . 7 3 St ruktura nezaměstnanost i podle vzdě lán í 

Ve věku 15-64 let mezi obyvateli s dosaženým základním a nižším středním 

vzděláním zaznamenala v roce 2003 nezaměstnanost v ČR míru 23,7%. Na 27,2% 

stoupla v roce následujícím a v roce 2005 klesla o 0,5%, na 26,7%. Do konce roku 

2006 pokračovala pod úroveň z roku 2003, na 22,9%. Více postiženým pohlavím 

v rámci nejnižšího vzdělání byli muži s 25% v roce 2003, s vývojem přes hodnotu 

29,8% o rok později, 29,6% v roce 2005 a 23,4% v roce 2006. Ženy se základním 
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vzděláním zaznamenaly míru nezaměstnanosti 22,8% v prvním sledovaném roce, 

25,3% v roce 2004, následující rok 24,6% a v roce 2006 22,6%. 

Ve Velké Británii panovala v odpovídající skupině obyvatel odlišná situace. 

Míra nezaměstnanosti byla 7,6% v roce 2003 a dospěla k 8,9% v roce 2006. Muži 

se základním vzděláním zaznamenali také vyšší míru nezaměstnanosti, od 9,2% 

v roce 2003 dospěli k 10,1% v roce 2006. Míra nezaměstnanosti žen se stejným 

vzděláním se pohybovala od 6% v roce 2003 až po 7,7% na konci roku 2006. (viz. 

tab. 17) 

tab. 17 
Míra nezaměstnanosti pod e dosaženého vzdělání v roce 2006 (%l 

qeo \ vzdělání základní středoškolské vysokoškolské 
EU 11,4 7,9 4,5 
VB 8,9 5,4 2,7 
ČR 22,9 5,9 1,8 

zdroj - Eurostat 

Přestože čísla výrazně vypovídají ve prospěch Spojeného království, nemusí 

české ekonomy vysoká míra nezaměstnanosti mezi obyvateli se základním a nižším 

středním vzděláním příliš trápit. Téměř 90% českých obyvatel v ČR má 

středoškolské vzdělání, a tak nejde v tomto případě o velký problém. Napovídá 

tomu i velmi nízká zaměstnanost obyvatel mezi 15-19 lety věku. Důvodem je velké 

rozšíření středních škol a maturitních oborů i na SOU. Ve VB se základním nebo 

nižším středním vzděláním končí daleko více lidí a pro britskou vládu je tedy nutné 

hlídat si nezaměstnanost i v kategorii obyvatel se základním vzděláním. 

Obyvatelé s ukončenou střední školou byli v roce 2003 v ČR nezaměstnaní 

celkem v 7,6% případů. Za rok se podařilo jejich nezaměstnanost snížit na 7,4%, 

následně na 7,1% ke konci roku 2005 a na 5,9% v roce 2006. Zde už opět v rámci 

dělení pohlaví panovala pro Česko typická situace, že totiž muži vykazovali nižší 

míru nezaměstnanosti než ženy. Mužská středoškolsky vzdělaná populace začala na 

míře 6% v roce 2003, o rok později stoupla na 6,2%, poté klesla na 5,3% a v roce 

2006 skončila na 4,7%. Míra nezaměstnanosti středoškolsky vzdělaných žen klesala 

meziročně z 9,6% v roce 2003 na 9,1%, do konce roku 2005 stoupla na 9,4% a rok 

2006 uzavřela se 7,6%. 

Ve Velké Británii celková míra nezaměstnanosti středoškolsky vzdělaných 

vzrostla na 5,4% v roce 2006. Muži, kromě roku 2004 měli mírně vyšší 
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nezaměstnanost než ženy, což je opět nejvýraznější rozdíl od ČR. Celkově znovu 

došlo k přiblížení hodnot v obou státech. 

Vysokoškolsky vzdělaní obyvatelé mají na trhu práce nejvýhodnější postavení. 

Odpovídá tomu i míra jejich nezaměstnanosti. V roce 2003 měla hodnotu 2,3%, o 

rok později 2,2%. Ke konci roku 2005 stoupla na 2,6% a v roce 2006 došlo k jejímu 

snížení na 1,8%. (viz. tab.18) 

tab.18 
Míra nezaměstnanosti v} /sokoškolsky vzdělaných obyvatel 1%) 

geo \ rok 2003 2004 2005 2006 
ČR 2,3 2,2 2,6 1,8 
VB 3 2,6 2,7 2,7 

zdroj - Eurostat 

V rámci téhle skupiny obyvatel muži vykázali nezaměstnanost 2,1% v roce 

2003. V dalším roce se míra jejich nezaměstnanosti zvýšila o 0,1%, ke konci roku 

2005 o 0,2% poklesla a v roce 2006 dosáhla 2%. Vysokoškolsky vzdělané ženy 

zaznamenaly prudší vývoj od hodnoty 2,7% za rok 2003. K závěru roku 2004 

poklesla míra nezaměstnanosti těchto žen na 2,1%, ale v následujícím roce 

vyskočila na 3,4%, aby v roce 2006 klesla opět pod hodnotu mužské vysokoškolské 

nezaměstnanosti, na 1,6%. Srovnání míry nezaměstnanosti osob se základním a 

osob s vysokoškolským vzděláním vyznívá v ČR ještě více ve prospěch 

vysokoškoláků než ve Velké Británii. V roce 2006 dosáhly tyto dvě skupiny míru 

nezaměstnanosti 22,9%, resp. 1,8%, což je rozdíl více než dvanáctinásobku. Rozdíl 

opět ovlivňuje skutečnost, že v ČR je velmi malé zastoupení obyvatel s maximálně 

základním dosaženým vzděláním. Vzhledem k tomuto faktu požadují 

zaměstnavatelé maturitní vzdělání takřka u všech nabízených pozic, i tam, kde se 

nezdá absolvování střední školy pro výkon daného povolání nijak nutné. 

Ve Spojeném království byla celková míra nezaměstnanosti mezi 

vysokoškoláky vyšší než v ČR, ale rozdíly byly minimální. Největšího rozdílu, 

0,9%, dosáhla v roce 2006, kdy ve VB míra nezaměstnanosti obyvatel 

s absolvovanou vysokou školou byla 2,7% oproti českým 1,8%. 

V obou státech tedy platí, že čím vyšší je vzdělání určité skupiny obyvatel, tím 

nižší je její míra nezaměstnanosti, avšak rozdíl v míře nezaměstnanosti obyvatel se 

základním vzděláním je velmi výrazný. V roce 2006 dosáhl 14%, přičemž v žádném 

z předchozích sledovaných roků neklesl níže. 
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Míra nezaměstnanosti vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je v obou státech na 

úrovni pod celkovou mírou nezaměstnanosti. Rozdíl mezi oběma státy vzhledem 

k poklesu míry nezaměstnanosti v Česku a nárůstu v Británii byl nejvyšší v roce 

2006, a to 0,9%. 

2.74 Dlouhodobá nezaměstnanost 

Podle Eurostatu vykázala ČR v roce 2003 dlouhodobou nezaměstnanost 3,8%. 

Meziročně se posléze zvýšila na 4,2%, kde setrvala i přes následujících dvanáct 

měsíců a v roce 2006 poklesla na 3,9%. (viz. tab.19) 

tab.19 
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v letech 2003-206 

geo/rok 2003 2004 2005 2006 
EU 4,1 4,2 4,1 3,7 
VB 1,1 1 1 1,2 
ČR 3,8 4,2 4,2 3,9 

zdroj - Eurostat 

Česko se tak pohybuje zhruba kolem průměru EU. Při srovnání s Velkou 

Británií je však zřetelné, jak veliký problém dlouhodobá nezaměstnanost pro ČR 

představuje. Ve sledovaném období měla v Česku nejméně trojnásobnou hodnotu 

v porovnání s VB, v letech 2004 a 2005 dokonce více než čtyřnásobnou. Přitom 

hodnota celkové míry nezaměstnanosti v ČR nepřesahovala v žádném sledovaném 

roce dvojnásobek hodnoty ve VB. 

Ještě zřetelnější je rozdíl, pokud dlouhodobě nezaměstnané vyjádříme jako 

procento všech nezaměstnaných. Jestliže ve Spojeném království se dlouhodobá 

míra nezaměstnanosti pohybovala mezi 20-25% celkové nezaměstnanosti, v ČR 

představovala 49% v roce 2003, o rok později 51%, v roce 2005 celých 53% a 

v roce 2006 dokonce 55%. Rozdíl v obou zemích je tedy velmi výrazný. 

Přes klesající míru nezaměstnanosti tedy zřetelně míra dlouhodobé 

nezaměstnanosti v ČR stagnuje a její podíl na celkové nezaměstnanosti proto roste. 

V kontextu s vysokou mírou nezaměstnanosti v rámci skupiny mladých obyvatel do 

24 let zde vzniká nebezpečná tendence. U mladých dlouhodobě nezaměstnaných 

obyvatel může dojít ke ztrátě důvěry v systém a ochoty pracovat. Vzhledem ke 
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stárnutí populace tak tento jev skýtá vážnou hrozbu české ekonomice. I proto je 

nepochopitelné, proč došlo ke zrušení příspěvků pro zaměstnavatele na práci pro 

čerstvé absolventy škol a dokonce ani v rámci společensky účelných pracovních 

míst už se s dotacemi na ně do budoucna nepočítá. 

2.75 Nezaměstnanost a volná pracovní místa 

Ke konci roku 2003 bylo v ČR celkem 399 10019 nezaměstnaných obyvatel, na 

něž připadalo 40 200 volných pracovních míst, což je 9,9 uchazečů na 1 pracovní 

místo. V následujících letech byl sice počet nezaměstnaných vyšší, ale zvýšil se 

výrazně také počet volných pracovních míst. V roce 2004 se vyhoupl počet 

nezaměstnaných až na 425 900 obyvatel, přičemž počet pracovních míst vzrostl na 

51 200, což oproti předchozímu roku znamenalo nárůst o více než 10 000,. Na 1 

volné pracovní místo čekalo průměrně 8,3 uchazečů. V roce 2005 měla ČR 410 200 

nezaměstnaných a 52 200 volných pracovních míst. Poměr nabídky ku poptávce na 

trhu práce tak byl 7,9:1. V roce 2006 došlo ke dvojímu pohybu na trhu práce. Došlo 

k výraznému snížení počtu nezaměstnaných, tedy nabídky práce, ale také došlo 

k velkému nárůstu počtu volných pracovních míst, tedy poptávky. Nezaměstnaných 

bylo 371 300, kdežto pracovních míst 93 400. Počet uchazečů najedno pracovní 

místo tak zaznamenal dramatický propad téměř na polovinu hodnoty předchozího 

roku, na 4 uchazeče na jednoho poptávaného pracovníka, (viz. tab.20) 

tab.20 
Npzaměstnanost a volná pracovní místa v CR v letech 2003-2006 

qeo\rok 2003 2004 2005 2006 

Počet nezaměstnaných 399147 425877 410153 371293 

Počet volnvch pracovních míst 40188 51203 52164 93425 

Počet uchazečů na 1 volné 9,9 8,3 7,9 4 
prac.místo ...... J zdroj - Eurostat 

Na uvedených číslech je velmi patrný vliv růstu HDP, který umožňuje vytváření 

nových pracovních míst. Přestože nezaměstnanost v roce 2004 a 2005 byla větší než 

19 Čísla v části textu týkající se počtu nezaměstnaných a počtu volných pracovních míst jsou 
zaokrouhleny na stovky. Při výpočtu poměru nezaměstnaných na volné pracovní místo byly použity 

nezaokrouhlené hodnoty. 
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v roce 2003, byl poměr uchazečů na jedno volné pracovní místo příznivější a 

v dalších letech se projevil propadem nezaměstnanosti. Tvorba pracovních míst se 

poněkud opožďuje za růstem HDP. Výrazný nárůst výkonnosti ekonomiky v roce 

2005 se projevil na počtu vytvořených pracovních míst v roce 2006. Pokud nedojde 

k nepředvídatelným událostem zásadního charakteru, dá se po 6,6% růstu HDP 

v ČR za rok 2007 očekávat nárůst počtu volných pracovních míst i v roce 2008. 

V oblasti poměru nezaměstnaných a volných pracovních míst se projevil ve 

sledovaných letech velký výchozí rozdíl mezi ČR a Velkou Británií, který se ale ke 

konci sledovaného období výrazně snížil. Poměr 9,9 uchazečů na 1 volné pracovní 

místo v ČR za rok 2003 je velmi vysoký. Naproti tomu 2,1 uchazeče na 1 volné 

pracovní místo představuje velmi nízkou hodnotu. Nicméně opět se v porovnání ČR 

a VB projevily protichůdné tendence těchto ekonomik v rámci nezaměstnanosti. 

Zatímco v české ekonomice se daří snižovat nezaměstnanost a otevírat nová 

pracovní místa, ve VB dochází ke stagnaci, až propadu v obou oblastech. 

Přes snižující se počet nezaměstnaných na jedno pracovní místo je však situace 

v některých oblastech výrazně horší než celorepublikový průměr. V polovině roku 

200720 v Ústeckém kraji připadalo na jedno volné pracovní místo 8,2 uchazeče a 

v Moravskoslezském kraji 7,7, přestože tou dobou již průměr za celou ČR evidoval 

3 uchazeče na jedno volné pracovní místo. Praha přitom měla poměr 0,9 uchazeče 

na jedno volné pracovní místo, tedy poptávka převýšila nabídku. Podobnou situaci 

zaznamenaly některé další okresy ČR, například Beroun, Mladá Boleslav nebo 

Plzeň-město, které také vykázaly v polovině roku 2007 více pracovních míst než 

nezaměstnaných. 

Na některých místech tedy dochází téměř k nasycení pracovního trhu, jinde 

Česko zaznamenává stále velký nedostatek volných pracovních míst. V tento 

moment by měl přijít logický důsledek takové situace, migrace za prací v rámci 

republiky. K té však příliš nedochází, jednak z důvodů neochoty občanů stěhovat se 

za prací a jednak kvůli cenám bytů, které obvykle v rozvinutějších oblastech bývají 

daleko dražší. Další možnost pro zaměstnavatele v krajích s nízkým poměrem 

uchazečů najedno pracovní místo tak skýtá pozvání zahraničního pracovníka. 

20 Údaje ČSÚ 
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2.8 Rizika a doporučení 

Tato kapitola shrnuje rizika České ekonomiky, která vyplývají z šetření 

v předchozím textu a hledá recepty pro jejich řešení. Snaží se vybrat pouze ta rizika, 

která vidí jako nejvýznamnější. V žádném případě nejde o úplný výčet a ani seznam 

možných řešení není konečný a uzavřený. 

2.81 Rizika české ekonomiky 

Česká republika čelí mnoha rizikům v rámci zaměstnanosti, nezaměstnanosti a 

v navazujících oblastech. Mnohé z nich byly naznačeny v předcházejícím textu. 

Tato kapitola se snaží shrnout ty nejpodstatnější z nich a přidává možné kroky 

k jejich řešení. 

Jedním z nejzásadnějších problémů CR je velmi nevyrovnaná ekonomická 

úroveň mezi jednotlivými částmi jejího území. Celkově sice ekonomika ČR 

dosahuje zhruba 80% výkonnosti EU, ale tento průměr hodně zvyšuje Praha se 

160%. (viz. tab.21) Zbytek území dosahuje daleko nižších hodnot. Praha však 

vévodí ČR i po stránce nezaměstnanosti, (viz. tab.22). Hlavní město totiž využívá 

ke svému úspěchu několik faktorů: 

velikostní dominance, neboť v ČR není žádné město podobné svou 

velikostí 

příznivé polohy, protože se nachází v centru Čech 

rozvoje nevýrobních, především kvartérních činností a láká kvalitní 

pracovní sílu z domova (z univerzit na svém území) i ze zahraničí. 

V posledních letech se však začala rozvíjet i ostatní větší sídla na území ČR, 

například Brno, Ostrava a Plzeň. Ze své polohy také těží Středočeský kraj, odkud 

mnoho lidí dojíždí za prací do Prahy. Dá se tedy říci, že ČR nastoupila cestu 

zvyšování úrovně v ostatních částech, především větších sídlech na svém území. 

Především na Mostecku je však situace stále velmi špatná. 

Na řešení strukturální nezaměstnanosti v dohledném čase v nejvíce postižených 

oblastech však nestačí aktivní politika zaměstnanosti, ani případné vytváření 

podnikatelských možností. Je zapotřebí podnítit mobilitu pracovních sil, přesídlení 
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za prací do jiné oblasti. Tento jev je u nás poněkud přibrzděn. Částečně je na vině 

velká neochota lidí migrovat z místa současného bydliště, ale z části také nedostatek 

bytové výstavby nebo ceny bytů v cílové lokalitě. Například v Praze se byt 3+1 

v paneláku prodává kolem 2,4 milionu Kč. Naproti tomu například v Mostě lze 

sehnat již kolem 1 milionu Kč. Příznivější ceny bytů v Praze by mohly pozitivně 

motivovat nezaměstnané z nejpostiženějších regionů přestěhovat se za prací do 

hlavního města. Otázkou však je, co by výraznější cenová regulace udělala s trhem 

nemovitostí. Cena bydlení se vzájemně ovlivňuje s výší mezd v daném regionu. 

Především v Praze je tento vliv patrný. Při ceně pražských bytů a nájmů je nutné 

vydělávat víc než v menším provinčním městečku, kde za podnájem stejného bytu 

dá rodina nejméně o třetinu nižší částku. Vyšší výdělky také značně zvedají úroveň 

HDP vytvořeného v Praze. 

Za prací se ovšem dá stěhovat i jinam než do Prahy. Dobré podmínky v oblasti 

nezaměstnanosti panují i v jiných městech. Obecně však většinou platí, že 

v rozvinutějších oblastech, kde není nouze o práci, jsou ceny bytů vyšší. Další 

možnosti skýtá práce v ostatních členských státech Evropské unie. V blízké době 

dojde pravděpodobně ke zrušení přechodných období pro otevření pracovního trhu 

v dalších státech EU. Vypadá to, že tato omezení si ponechají pravděpodobně jen 

Německo a Rakousko a českým pracovníkům se tak otevřou další možnosti 

uplatnění. 

Problém České republiky také tkví v tom, že na trh práce bylo a stále je 

dodáváno málo vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Mezi lety 1995 a 2004 se 

sice počet studentů vysokých škol zdvojnásobil, avšak zatím stále nedosahuje 

průměru vyspělých zemí. Přitom je to vzdělávání, které rozhoduje do značné míry o 

vyspělosti a konkurenceschopnosti dané ekonomiky. 

"Doba, kdy Evropa konkurovala hlavně zemím, jež nabízely málo 

kvalifikovanou práci a nízké mzdy, už dávno minula. Země jako Čína či Indie 

začínají dnes dodávat vysoce kvalifikované síly - lacino a stále rychleji. Tento 

vývoj hluboce ovlivňuje pravidla hry."21 Tyto jevy Česká republika ani Evropská 

unie není schopna zvrátit a tak nelze dělat nic jiného, než jim čelit. "Výzva je jasná, 

ale jasná je i odpověď. Země, které podstatně investují do vzdělání, na tom 

ekonomicky i sociálně vydělávají. Za každé euro vynaložené do dosahování 

21 KAM PO MATURITĚ [online]. ČR pohořela v počtu vysokoškolsky vzdělaných, 2006-03-13, [cit. 
10 2 2008] Postnpn<ž nq WWW: http://www.kampomaturite.cz/index.asp?menu=3&record=20739 
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vysokých kvalifikací dostávají daňoví poplatníci zpět násobky ve formě 

hospodářského růstu."22 

Dalším problémem České republiky je strukturální nezaměstnanost. Volná 

pracovní místa a mezery na trhu práce nejsou odpovídajícím způsobem zaplňovány 

ze strany nezaměstnaných a studentů připravujících se na zaměstnání. Vzájemně 

nesouhlasí struktura nabízených pracovních míst a nezaměstnaných podle vzdělání 

a odvětví, ve kterém svého vzdělaní dosáhli. Strukturální nezaměstnanost se ostatně 

projevuje mimo jiné také nárůstem podílu dlouhodobé nezaměstnanosti, která v ČR 

nabývá na objemu. 

Tento nesoulad lze řešit především změnou vzdělávacího systému a 

rekvalifikacemi, popřípadě zpřísněním sociálního systému. Potíž řešení 

vzděláváním spočívá v jeho nákladnosti a v podstatě nekonečné délce. Příprava na 

budoucí povolání má také jisté zádrhele, především dobu trvání. „V současnosti 

během deseti let zastará přibližně 80% technologií, které dnes používáme, ale 

zároveň bude ještě pracovat 80% dnešních pracovníků s odbornou přípravou 

získanou před 10-40 lety."23 Proto zaměření vystudované střední a vysoké školy 

v době ukončení studia už nemusí zaručovat absolventovi splnění požadavků trhu. 

To je také důvod, proč v západní civilizaci roste význam celoživotního vzdělávání. 

Globalizace klade důraz na vysoké vzdělání a zároveň rozvinutou schopnost 

adaptace pracovníka. Flexibilita se do značné míry odvíjí od schopnosti a ochoty 

celý život se učit. „Ve společnostech vědění [se] hlavním výrobním faktorem stávají 

znalosti, informace, učení a schopnosti lidí je získávat a využívat."24 Výrazně se 

posouvá struktura pracovních míst na trhu práce v rozvinutých ekonomikách, kde 

kvartér nabývá na objemu. Pro jedince je dnes běžná neustálá změna práce, její 

náplně nebo i změna zaměstnavatele. Nejvíce směrodatnou charakteristikou 

zaměstnance již není dosažené vzdělání, ale ochota učit se novým věcem a 

momentální zaměstnatelnost. „Místo kvalifikačních požadavků určitého 

celoživotního zaměstnání se klíčovým pojmem stává celoživotní zaměstnatelnost, 

tedy schopnost být zaměstnán v různých situacích a podmínkách trhu práce a 

v různých fázích životního cyklu. Na trhu práce čím dál méně platí, zda je člověk 

22 Tamtéž 
23 KOLEKTIV AUTORŮ. Vize rozvoje České republiky do roku 1015. Praha : Gutenberg, 2001. 
ISBN 80-86349-02-0 
24 KOLEKTIV AUTORŮ. Vize rozvoje České republiky do roku 1015. Praha : Gutenberg, 2001. 

ISBN 80-86349-02-0 
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například nástrojař, účetní nebo elektrikář. Mnohem důležitější je, co umí, může a 

chce dělat a co nového je schopen se naučit."25 

Důraz by tedy v rámci povinné školní docházky měl být kladen především na 

možnost, schopnost a motivaci učit se. V současnosti se do škol v ČR zavádí tzv. 

Rámcově vzdělávací programy, které tuto možnost v sobě zahrnují. Otázkou 

zůstává, jak dobře se jí chopí školy samotné, protože především ony budou 

v budoucnu mít zodpovědnost za obsah, formu, cíle vzdělávání a jejich naplňování. 

Takovéto vzdělání se stává pouze základním, prvním krokem pro celoživotní 

proces učení. Zatím je často přípravné vzdělávání příliš formální, málo praktické. 

Mnoho absolventů středních a vysokých škol nemá vůbec představu, co je při 

zaměstnání v jejich oboru čeká. Z toho plynou problémy se zaměstnatelnosti 

absolventů. Zaměstnavatelé příliš nechtějí přijmout čerstvého absolventa bez praxe, 

protože jej budou muset dlouze zaučovat, jelikož ve škole žádnou představu o 

skutečné práci v oboru nezískal. 

Kromě většího zaměření škol praktickým směrem však také nabývá na 

důležitosti následné vzdělávání. Během zaměstnání, mimo rámec tradičního 

školství, se člověk v oblasti vzdělávání orientuje daleko více na praxi, na to, co jej 

baví, nebo na to, co potřebuje. Jde tedy o orientaci daleko praktičtější než 

v klasických vzdělávacích institucích. Navíc tím, že je student pro vzdělávání lépe 

motivován (ať už zájmem nebo potřebou), prudce roste efektivita takového 

vzdělávání. Ta se umocňuje i tím, že celoživotní vzdělávání poskytuje daleko širší 

možnosti pro studenta, který může určovat obsah výuky. Na základní, střední a do 

značné míry i na vysoké škole (alespoň při denním studiu) jsou studenti v rámci 

škol seskupováni do tříd podle věku. V jejich množství a variaci není možné příliš 

reflektovat zájmy všech studentů. Při celoživotním vzdělávání se naopak ve třídách 

shledávají lidé stejných zájmů nehledě na věk. Není tedy tak náročné zohlednit 

jejich jednotlivá přání na směřování výuky, protože se nebudou v rámci dané 

skupiny tolik lišit. 

Význam vzdělávání tedy dnes neleží ve vybavení studentů základní vědomostní 

výzbrojí pro život, ale ve vytvoření půdy pro celoživotní vzdělávání, a podpoření 

motivace a chuti učit se. Proto je nutné spolupracovat na středních a základních 

školách daleko více s rodiči, otevírat školy co nejširšímu okruhu studentů a 

25 Tamtéž 
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především vlivu společnosti, ekonomiky a profilovat školský systém na požadavky 
trhu práce. 

Důležitost vzdělávání na trhu práce se ale neprojevuje pouze jako základ 

schopností a vědomostí v oboru. Vzdělávací instituce poskytují svým absolventům 

další kapitál, sociální. Ve škole člověk během studia získává kontakty na různé lidi i 

instituce, které jsou při hledání zaměstnání velmi užitečné. Čím více skupin, do 

kterých se jedinec zapojuje, tím větší sociální kapitál získá a tím lepší má vyhlídky 

na trhu práce. 

2.82 Možnosti a doporučení 

Jaké možnosti má ČR pro další směřování svého vývoje ke stabilní nízké 

nezaměstnanosti a integraci mezi vyspělé ekonomiky? Musí určit svoji prioritu 

v oblasti vzdělávání a provést příslušné legislativní, společenské a jiné změny. 

Oblastí, kam směřovat, má k dispozici díky své pozici ve střední Evropě mnoho. 

Rozhodně je nutné posunout strukturu zaměstnanosti směrem ke kvalifikovanějším 

zaměstnáním s vyšší přidanou hodnotou, např. k vědě a výzkumu. Zde se otevírají 

rozsáhlé možnosti pro užší směřování, které by mohla ČR využít. Velice rychle se 

rozvíjí oblast informačních technologií, ochrany životního prostředí, biotechnologií, 

zpracování odpadu, klimatologie a meteorologie, odborné geografie a další. 

V oboru informačních technologií máme slušnou výchozí pozici. Míra 

počítačové gramotnosti v ČR možná není v porovnání se západními zeměmi tak 

vysoká. Značnou roli zde však hrají starší generace, které s počítačem nikdy do 

styku nepřišly. Většina lidí mladších generací však v současnosti počítač doma má a 

prakticky každý školou povinný jedinec jej alespoň zčásti ovládá. To je potřebný 

základ pro vytvoření dobré základny budoucích informatiků. Potíž je v nedostatku 

škol a informačních oborů. Přitom jak ČR, tak sousední Německo již delší dobu 

zažívají výrazný nedostatek odborníků právě v oblasti IT. Firmy jsou se tak musí 

snažit nalákat zahraniční pracovníky, nebo si ponechat pracovníky, které by si 

v lepší konkurenci nenechaly. Při otevření dalších studijních oborů pro více 

studentů by se jejich možnost uplatnění nijak významným způsobem nesnižovala. 
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Ochrana životního prostředí představuje další obor, ve kterém by ČR měla 

možnost vychovat špičkové odborníky. Některé problémy s životním prostředím 

Česko zdědilo po minulém režimu, jiné vznikají v současnosti. Mezi takové 

problémy patří revitalizace různých bývalých vojenských prostorů, revitalizace 

dolů, hospodaření s vodou, čištění odpadních vod, udržování spodních vod, 

revitalizace říčních toků, ekologická migrace, snižování negativních dopadů 

sdružování polí, měnění monokultur v lesích a další globálnější rizika jako narušení 

ozonové vrstvy, sledování klimatických změn nebo skleníkového efektu. 

S ochranou životního prostředí souvisí i zpracování a recyklace odpadu, což je obor 

s vysokým uplatněním po celém světě. Pokud by si ČR vybrala takový směr, měla 

by zajištěnou vysokou poptávku po své pracovní síle, do českých škol by jezdilo 

daleko více cizinců a zvedala by se tak jejich úroveň. 

Geografie jako obor dodávající mapové podklady pro navigace do automobilů, 

v celém světě na ceně stoupající biotechnologie, s počítači prudce se rozvíjející 

meteorologie, to jsou jen další příklady možností, pro jejichž využití máme 

v současné době velmi dobré předpoklady. Všechny tyto obory reprezentují 

možnosti pro rozvoj ČR a zároveň by se mohly stát dobrými vývozními artikly 

české ekonomiky. 

K takovému cílenému zaměření celé ekonomiky ale nestačí sepsat strategický 

dokument. Je třeba stanovit dlouhodobou národní politiku, určit, jakým směrem se 

chce ČR vydat a k tomuto cíli směřovat jednotlivé cesty a střednědobé strategie, 

které budou pravidelně upravovány. Bohužel v politických špičkách stále chybí 

vůle a odvaha provádět velké změny, jakkoli se jeví jako nezbytné. Pro výše 

popsané možnosti se musí také výrazně zvýšit investice do školství. Rozvoj vědy, 

techniky a výzkumu závisí na zvýšení dotací, které by uvnitř institucí měly 

směřovat na inovaci technického vybavení, knihoven a udržení, resp. rozvoji 

vědeckých kapacit u nás. To vše vyžaduje daleko širší komunikaci mezi všemi 

zúčastněnými stranami, tedy politiky, zástupci krajů, firem a jinými ekonomickými 

subjekty. 
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Závěr 

Práce se zabývala tématem nezaměstnanosti v EU a nesla název 

Nezaměstnanost v České republice a Spojeném království Velké Británie a 

Severního Irska. Kladla si za cíl srovnat vývoj a stav ekonomik těchto dvou států se 

zaměřením na oblast nezaměstnanosti. Soustředila se na časové rozmezí let 2003-

2006. Tento první cíl se podařilo práci naplnit. Porovnala obě ekonomiky z hlediska 

obecných ukazatelů, které s nezaměstnaností souvisejí, a poté se zaměřila na 

nezaměstnanost z hlediska různých faktorů. 

Dále si kladla za cíl určit rizika, kterým čelí česká ekonomika především 

v oblasti nezaměstnanosti. Tento cíl se také podařilo do značné míry naplnit. Práce 

si nestanovila vyjmenovat všechna rizika a proto se soustředila jen na některá. 

K nim se následně snažila nalézt a navrhnout možná řešení. 

Celková míra zaměstnanosti byla výrazně vyšší ve Spojeném království, kde 

v roce 2003 zaznamenali 71,5% zaměstnanosti, kterou si udržela až do roku 2006. 

Proti tomu v ČR míra zaměstnanosti v České republice byla 64,7% na začátku 

sledovaného období a 65,3% v roce 2006. Rozdíl mezi danými zeměmi je výrazný, 

avšak dochází k jeho snižování, především díky vyššímu tempu ekonomického 

růstu v ČR. 

Ve struktuře zaměstnanosti podle sektorů ekonomiky Česko také za Spojeným 

královstvím značně zaostává. V zemědělství rozdíl není tak patrný. České 

zemědělství v roce 2006 zaměstnávalo 3,7%, kdežto britské 1,4% obyvatel. 

V průmyslu však ve Spojeném království ve zmiňovaném roce pracovalo 17,8%, 

zatímco v Česko zaměstnávalo v průmyslu 37,6%. Podobná odlišnost se objevuje i 

v sektoru služeb, kde v ČR v roce 2006 pracovalo 58,7% obyvatel a ve Spojeném 

království 80,8%. Ze srovnání vyplývá, že ČR má naddimenzovanou zaměstnanost 

v průmyslu a měla by ji postupně snižovat ve prospěch služeb. 

Struktura zaměstnanosti podle pohlaví v obou státech vypovídá o vyšší 

zaměstnanosti mužů. Ve Spojeném království však není rozdíl mezi muži a ženy tak 

výrazný jako v ČR. V roce 2006 činil rozdíl v zaměstnanosti mužů a žen 16% v ČR 

a 12,5% ve Spojeném království. Do těchto údajů se tak promítá především fakt, že 

jsou to ve valné většině ženy, které odchází na mateřskou dovolenou a také 

v porovnání s muži dřívější odchod žen do důchodu. 
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Ve věku do 20 let má Spojené království výrazně vyšší míru zaměstnanosti než 

ČR. V roce 2006 vykázalo Česko ve věku 15-19 let míru nezaměstnanosti 5,5%. 

Naproti tomu ve Spojeném království v tomto věku pracovalo již 37,6% obyvatel. I 

v následující věkové kategorii, do 25 let, má Česko nezaměstnanost výrazně nižší. 

Se svými 52,3% obyvatel v tomto věku je o 17,9% pod mírou zaměstnanosti ve 

Spojeném království. V dalších věkových skupinách je míra zaměstnanosti v obou 

státech srovnatelná, až na nejstarší věkové skupiny, kde opět Spojené království 

vykazuje daleko vyšší čísla. 

Míra nezaměstnanosti byla na počátku sledovaného období výrazně vyšší v ČR, 

avšak postupně se k hodnotám Spojeného království přibližovala. Tento trend 

zapříčinilo současné snižování nezaměstnanosti v ČR a její nárůst v druhé 

sledované zemi, Spojeném království. Mezi lety 2003-2006 došlo v druhé 

jmenované zemi k nárůstu míry nezaměstnanosti o 0,4%, kdežto v Česku klesla o 

0,7%. 

Míra nezaměstnanosti podle pohlaví odhalila fakt, že v České republice mají 

větší podíl na nezaměstnanosti ženy, kdežto ve Spojeném království je tomu 

naopak. Na českém trhu práce jsou tedy více znevýhodněny ženy. 

Struktura nezaměstnanosti v ČR podle věku vypovídá o vysoké míře 

nezaměstnanosti v rámci skupiny obyvatel mezi 15-24 lety věku. Ani ve Spojeném 

království však tato hodnota není nijak nízká. V dalších věkových kategoriích již 

žádná výrazná odchylka oproti celkové míře nezaměstnanosti zaznamenána nebyla. 

Potvrzuje se tedy zařazení absolventů a obyvatel do 25 let mezi rizikové skupiny 

nezaměstnaných. 

Ve struktuře nezaměstnanosti podle dosaženého vzdělání nedospěla práce 

k žádným překvapivým závěrům. V obou státech obecně platí, že čím vyšší 

dosažené vzdělání obyvatelé mají, tím nižší j im hrozí nebezpečí nezaměstnanosti. 

Při porovnání míry dlouhodobé nezaměstnanosti však ČR za Spojeným 

královstvím zaostává. Jestliže se ve druhém jmenovaném státu pohybovala ve 

sledovaném období v rozmezí 1-1,2%, v Česku byla daleko vyšší. Pohybovala se 

kolem 4%. 

Počet nezaměstnaných najedno pracovní místo je nižší ve Spojeném království. 

Ve všech sledovaných letech zůstal tento poměr nižší než 3:1. Na druhou stranu ČR 

zaznamenala v tomto ohledu výrazně kladný trend, kdy z 9,9:1 v roce 2003 klesl 

70 



poměr na 4:1 v roce 2006. I v následujících letech lze ještě očekávat vytváření více 

pracovních míst a snižování tohoto poměru. 

Pro Českou republiku z oblasti zaměstnanosti a nezaměstnanosti vyvstává 

několik rizik. Především jde o ekonomickou nevyváženost území, strukturální 

nezaměstnanost v některých oblastech, mobilitu pracovních sil a nízkou 

provázanost školství a ekonomiky. Existuje však mnoho možností, jak tato 

nebezpečí eliminovat. Kromě celkového plánu pro českou ekonomiku jde např. o 

reformu školství nebo spolupráci škol a firem v oblasti vzdělávání. 

Práce zdaleka nevyčerpala všechen potenciál, který se v tématu práce skrýval a 

mnohé oblasti nezaměstnanosti zůstaly neprozkoumány. Případné další práce by se 

mohly zaměřit například na srovnání regionálních rozdílů jednotlivých zemí, 

prozkoumání zdrojů a výdajů rozpočtu na aktivní a pasivní politiku 

nezaměstnanosti, porovnání podnikatelského prostředí v obou státech nebo 

komparaci investičních pobídek v jednotlivých zemích. 
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Přílohy 

Obsah práce v ang l ickém jazyce 

The thesis explores the similarities and differences between the Czech Republic 

and the United kingdom of Great Britain and Northern Ireland, namely in the fields 

of employment and unemployment between the years 2003 and 2006. 

The author compares the Czech Republic to one of the G8 economies in order to 

find possible risks for the Czech Republic arising in the areas of employment and 

unemployment and suggest some solutions. 

Among the main differences between the countries in question belong the 

opposite growth / drop tendencies of the economies. While the Czech Republic had 

to fight high unemployment rates at the beginning of the reference period and 

managed to decrease it due to solid GDP growth, the UK struggled with low GDP 

growth during the reference period, which resulted in the increase of unemployment 

rate. Thus, both the overall employment rates and unemployment rates in the two 

countries are drawing nearer. There are still, however, substantial differences in the 

structure of both employment and unemployment. 

The employment structure according to branches of economy favours much 

more the sector of services in the UK than in the Czech Republic where still more 

than 35% of economically active citizens work in industry. 

Another important difference was found in the employment rates of genders. In 

the Czech Republic, there are in some age groups huge gaps between the 

employment rates of men and women. In general the employment of men is much 

higher than that of women. In the UK the difference doesn't extend that far. 

The two economies also differ in the unemployment rates of men and women. 

In the UK, men amount for the larger proportion of unemployment, while in the 

Czech Republic the situation is quite the opposite. 

The Czech Republic also has a much higher rate of long-term unemployment. 

These are some of the major divergences between the two states in the given 

areas of study. The author draws conclusions from them and aims the solution of 

the problems mainly into the overall direction of the Czech economy and 

educational system. 
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Tabulky a grafy 

tab.1 
Růst H DP v letech 2003 - 2007 (%) 

qeo \ rok 2003 2004 2005 2006 2007 

USA 2,5 3,6 3,1 2,9 2,2 

Japonsko 1,4 2,7 1,9 2,4 2,1 
EU (27) 1,3 2,5 1,9 3 2,9 

zdroj - Eurostat 

tab.2 
Míra inf ace v letech 2003 - 2007 (%) 

qeo \ rok 2003 2004 2005 2006 2007 
USA 2,3 2,7 3,4 - -

Japonsko -0.3 0.0 -0.3 - -

EU (27) 2 2 2,2 2,2 2,3 
Údaje USA a Japonska z 2006 a 2007 nejsou k dispozici zdroj - Eurostat 

tab.3 
Vlíra nezaměstnanosti v letech 2003 - 2007 (%) 

geo\rok 2003 2004 2005 2006 2007 
USA 6 5,5 5,1 4,6 4,6 
Japonsko 5,3 4,7 4,4 4,1 3,9 
EU (27) 8,9 9 8,9 8,2 7,1 

zdroj - Eurostat 

tab.4 
Ekonomický vývoj VB v letech 2003 - 2007, vybrané ukazatele 

veličina \ rok 2003 2004 2005 2006 2007 
Růst HDP (%) 2,7 3,3 1,9 2,4 2,5 

Míra nezaměstnanosti 4,9 4,7 4,8 5,3 5,2* 

Míra inflace (%) 1,4 1,3 2,1 2,3 2,3 
* zdroj - Britský statistický úřad zdroj - Eurostat 

tab.5 
VB - počet cizinců s trvalým pobytem a obyvatel celkem 

veličina \ rok 2003 2004 2005 2006 

Cizinci (tisíce) 2760,031 2941,4 3066,055 3425 

Obyvatelé (tisíce) 59437,72 59699,83 60059,9 60393,1 

podíl cizinců (%) 4,6 4,9 5,1 5,7 
zdroj - Eurostat 
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tab.6 
Základní charakteristik / ČR a VB (rok 2006) 

veličina \ geo ČR VB 

Počet obyvatel 
10,3 

mil. 60,2 mil. 
Počet obyvatel v hl.městě 1,2 mil. 7,4 mil. 
HDP - poměr k EU (27) 79% 118% 
Míra nezaměstnanosti 7,10% 5,30% 
Míra zaměstnanosti 65,30% 71,50% 

zdroje: Eurostat, www.ec.europa.eu 

tab.7 
Ekonomický vývoj ČR v letech 2003 - 2007, vybrané ukazatele 

veličina \ rok 2003 2004 2005 2006 2007 
Růst HDP (%) 3,6 4,5 6,4 6,4 6,6* 
Míra nezaměstnanosti 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 
Míra inflace (%) -0,1 2,6 1,6 2,1 3 
*Údaj ČSÚ zdroj - Eurostat 

tab.8 
ČR počet cizinců s trvalým pobytem a obyvatel celkem 

veličina \ rok 2003 2004 2005 2006 
Cizinci (tisíce) 179,154 195,394 193,48 258,36 

Obyvatelé (tisíce) 
10203,26 

9 
10211,4 

6 
10220,5 

8 
10251,0 

8 
podíl cizinců (%) 1,8 1,9 1,9 2,5 

zdroj - Eurostat 

tab.9 
IV lira zaměstné inosti 

nfin \ rok 2003 2004 2005 2006 

VR 71,5 71,6 71,7 71,5 

EU 62,6 62,9 63,5 64,5 
zdroj - Eurostat 

tab.10 
Míra nezaměstnanost ve VB 2003 - 2007 (%) 

veličina \ rok 2003 2004 2005 2006 

Celková 4,9 4,7 4,8 5,3 

Muži 5,5 5 5,1 5,7 

Ženy 4,3 4,2 4,3 4,9 
zdroj - Eurostat 
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tab.12 
Nezaměstnanost a volná pracovní místa ve VB v letech 2003-20 96 

veličina\rok 2003 2004 2005 2006 
Nezaměstnanost 1395800 1340500 1399100 1595700 
Počet volných pracovních míst 581948 629389 616233 594639 
Počet uchazečů na 1 pracovní místo 2,4 2,1 2,3 2,7 

zdroj - Eurostat 

tab.11 
Míra nezaměstnanost ve VB 2003 - 2007 (%) 

veličina \ rok 2003 2004 2005 2006 
Celková 4,9 4,7 4,8 5,3 
Muži 5,5 5 5,1 5,7 
Ženy 4,3 4,2 4,3 4,9 

zdroj - Eurostat 

tab.13 
Míra zaměstnanosti (%) 
2003 2004 2005 2006 

ČR 64,7 64,2 64,8 65,3 
VB 71,5 71,6 71,7 71,5 
EU 62,6 62,9 63,5 64,5 

zdroj - Eurostat 

tab.14 
Zaměstnanost podle sektorů - rok 2006 1%) 

zemědělství průmysl služby 
EU 27 4,9 24,7 70,4 
ČR 3,7 37,6 58,7 
VB 1,4 17,8 80,8 

zdroj - CSU 

tab.15 
Míra nezaměstnanost v ČR 2003 - 2007 (%) 

2003 2004 2005 2006 
Míra nezaměstnanosti 7,8 8,3 7,9 7,1 
Muži 6,2 7,1 6,5 5,8 
Ženy 9,9 9,9 9,8 8,8 

zdroj - Eurostat 
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tab.16 
Míra nezaměstnanosti pod le věku v roce 2006 (%) 

geo \ věk 
15-

24 
25-

49 
50-

64 65+ 
EU 17,1 7,4 6,3 1,2 
VB 14,1 4,1 3,1 2,1 
ČR 17,5 6,3 5,7 2,4 

zdroj - Eurostat 

tab.17 
Míra nezaměstnanosti podle dosaženého vzdělání v roce 2006 (%) 

geo \ vzděláni základní středoškolské vysokoškolské 
EU 11,4 7,9 4,5 
VB 8,9 5,4 2,7 
ČR 22,9 5,9 1,8 

zdroj - Eurostat 

tab.18 
Míra nezaměstnanosti vysokoškols ky vzdělaných obyvatel (%) 

qeo\rok 2003 2004 2005 2006 
ČR 2,3 2,2 2,6 1,8 
VB 3 2,6 2,7 2,7 

zdroj - Eurostat 

tab.19 
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v letech 2003 -206 

qeo/rok 2003 2004 2005 2006 
EU 4,1 4,2 4,1 3,7 
VB 1,1 1 1 1,2 
ČR 3,8 4,2 4,2 3,9 

zdroj - Eurostat 

tab.20 
Nezaměstnanost a volná pracovní místa v ČR v letech 2003-2006 

qecArok 2003 2004 2005 2006 
Počet nezaměstnaných 399147 425877 410153 371293 
Počet volných pracovních mfst 40188 51203 52164 93425 
Počet uchazečů na 1 volné 9,9 8,3 7,9 4 • j 1 : 1 : I : 

prac.místo J zdroj - Eurostat 
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tab. 21 
Podíl regionů NUTS II na celkovém HDP ČR (2005) 

Název regionu HDP na hlavu 
(PPS) 

HDP vzhledem 
k EU 27 (%) 

Míra 
zaměstnanosti 

Míra 
nezaměstnanosti 

Praha 35900.6 160.3 71.3 3.5 
Střední Čechy 15792.4 70.5 67.0 5,2 
Jihozápad 15671.5 70.0 67.8 5,1 
Severozápad 13658.2 61.0 61.5 13,5 
Severovýchod 14539.0 64.9 65.7 5,6 
Jihovýchod 15252.2 68.1 64.1 7,7 
Střední Morava 13393.1 59.8 62.1 9,7 
Moravskoslezsko 14633.2 65.3 59.3 13,9 

zdroj - Eurostat 

tab. 22 
Míra nezaměstnanosti v regionech NUTS II v letech 2003 -

2006 
2003 2004 2005 2006 

Praha 4.2 3.9 3.5 2.8 
Střední Čechy 5,2 5,4 5,2 4,6 
Jihozápad 5,3 5,8 5,1 4,9 
Severozápad 11,2 13,1 13,5 12,8 
Severovýchod 6,5 6,7 5,6 6,1 
Jihovýchod 7,2 7,9 7,7 7,1 
Střední Morava 8,7 9,8 9,7 7,6 
Moravskoslezsko 14,8 14,6 13,9 12.0 

zdroj - Eurostat 

Graf 1 Imigranti a obdržená státní občanství ve VB 
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Graf 2 Im iqranti a obdržená státní občanství v ČR 
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Obr.l 
Věková skladba obyvatelstva: 2003 
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Obr.2 

Obr.3 

Věková skladba obyvatelstva. 2010 
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