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Abstrakt
Tato práce se zaměřuje na problém dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice.
Úvodní část pojednává o odlišných přístupech k měření nezaměstnanosti. Pozornost je
kladena zejména na rozdíly mezi obecnou mírou nezaměstnanosti, publikovanou ČSÚ
(Eurostatem), a mírou registrované nezaměstnanosti, jak jí publikuje MPSV. Náplní
druhé části je demograﬁe ČR, zejména prvky relevantní pro vznik strukturálních omezení na trhu práce. Z toho důvodu je zkoumána vzdělanostní struktura ČR nebo věková
skladba obyvatelstva. Třetí část je tématicky rozdělena na dvě sekce. První sekce nahlíží
na dlouhodobou nezaměstnanost z makroekonomické perspektivy. Nejprve je nastíněn
vývoj na českém trhu práce v posledních dvou dekádách. Posléze je oddělena strukturální a cyklická složka nezaměstnanosti a v neposlední řadě je zkoumána ﬂexibilita
trhu práce. Základem druhé, mikroekonomické sekce, jsou strategie, jež dlouhodobě
nezaměstnaní zaujímají v různých situacích. Práci uzavírá shrnutí prezentující hlavní
výsledky získané během práce.
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Abstract
This thesis focuses on the long-term unemployment in the Czech Republic. The ﬁrst
part is devoted to methodology of measuring the unemployment. In particular, it focuses
on diﬀerences between rate of unemployment published by ČSÚ (Eurostat) and rate
of registered unemployment which is published by MPSV. The content of the second
part is demography of the Czech Republic, especially features which are relevant to
structural restrictions on labor market. Hence, the educational and age structures of
the Czech Republic are analysed. The third part is divided into two sections. The ﬁrst
section deals with the long-term unemployment at the aggregate level. At ﬁrst, evolution
on the labor market in the last two decades is outlined. Then the structural and cyclical
unemployment are separated from the overall unemployment. At last, ﬂexibility of the
labor market is examined. The logic of the microeconomic section lies in analysing
strategies of long-term unemployed. The thesis ends with the conclusion oﬀering the
summary of the gained results.
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1

Úvod

Na český trh práce bylo v první polovině 90. let nahlíženo jako na velmi dobře fungující. Často byl vyzdvihován fakt, že v České republice nedošlo k radikálnímu nárůstu
nezaměstnanosti spojeného s transformací na tržní ekonomiku. Tento obraz však nereﬂektoval reálnou situaci, což se naplno projevilo v recesi po monetární krizi v roce
1997, kdy došlo k odhalení skrytých problémů českého trhu práce. Charakteristickým
rysem konce 90. let byl prudký nárůst nezaměstnanosti, jenž vyústil ve vznik fenoménu
dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR.
Dlouhodobá nezaměstnanost je problém, který si zaslouží pozornost, jelikož má značně
negativní dopady jak na agregátní úrovni, tak na úrovni jednotlivce. Od začátku 21.
století osciloval podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti okolo
50 %. Tato skutečnost poukazuje na existenci strukturálních překážek a regionálního
nesouladu mezi nabídkou a poptávkou po práci. Strukturální problémy mohou vést k
marginalizaci některých dlouhodobě nezaměstnaných, což podstatně zmenšuje šanci na
jejich návrat mezi pracovní sílu.
Ambicí této práce je nahlédnout na fenomén dlouhodobé nezaměstnanosti jako na celistvý problém, a to jak z makroekonomické, tak z mikroekonomické perspektivy. Úvodní
část práce je zaměřená na metodiku měření nezaměstnanosti. Jsou v ní podrobně rozebrány rozdíly mezi obecnou a registrovanou nezaměstnaností, společně s výhodami a
omezeními obou používaných metodik. V neposlední řadě jsou v první části deﬁnovány
klíčové pojmy trhu práce.
Náplní druhé části práce je demograﬁcká situace ČR. Největší pozornost bude kladena
na prvky relevantní pro existenci strukturálních problémů na trhu práce. Nejprve je
rozebrán populační vývoj ČR, na nějž navazuje věková skladba obyvatelstva, část zaměřující se na problém stárnoucí populace. Na závěr této části je zkoumána vzdělanostní
struktura ČR, jež může hrát podstatnou roli v nesouladu nabídky a poptávky po práci.
Třetí, stěžejní část celé práce, je rozdělena do dvou sekcí. V první jsou zkoumány příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti na agregátní úrovni. Nejprve je nastíněn vývoj na
trhu práce v posledních dvou dekádách. Dále následuje dekompozice nezaměstnanosti
na strukturální a cyklickou složku, z důvodu lepšího vykreslení objemu strukturálních
problémů. Makroekonomickou sekci uzavírá rozbor ﬂexibility pracovní síly. Druhá sekce
pojednává o dlouhodobé nezaměstnanosti z mikroekonomické perspektivy. Hlavní ná2

plní této sekce jsou různé strategie zaujímané dlouhodobě nezaměstnanými a do jaké
míry tyto strategie přispívají k dlouhodobé nezaměstnanosti.
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2

Metodika měření nezaměstnanosti

V České republice narážíme na dvě odlišné míry nezaměstnanosti. Tento fakt pramení
ze skutečnosti, že se zde používá dvojí metodika měření míry nezaměstnanosti. První
metodikou, kterou používá Český statistický úřad (ČSÚ), je Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), jež udává tzv. obecnou nezaměstnanost. Druhou metodiku praktikuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV), jejímž použitím získáváme tzv. registrovanou nezaměstnanost. Úvodní část práce bude pojednávat o rozdílech
mezi oběma přístupy k měření nezaměstnanosti a zároveň v ní budou deﬁnovány klíčové
pojmy, se kterými se setkáváme na trhu práce.

2.1

VŠPS

Výběrové šetření pracovních sil je celorepublikové statistické šetření, ze kterého ČSÚ získává informace o obyvatelstvu, s nimiž analyzuje situaci na trhu práce. Toto šetření probíhá kontinuálně již od prosince 1992. Metodika měření VŠPS splňuje všechna kritéria
pro Labour Force Survey (LFS) stanovená Evropským statistickým úřadem (Eurostat).
Mezi členskými státy Evropské unie (EU) dochází pouze k minoritním odlišnostem v
nastavení LFS, což vede ke snadné komparaci získaných údajů (ČSÚ, 2012a).
Předmětem šetření VŠPS jsou všechny osoby obvykle bydlící v domácnostech šetřených bytů, které setrvávají či mají v úmyslu zůstat na území České republiky alespoň
jeden rok, bez ohledu na to, zdali zde mají hlášený trvalý, dlouhodobý, přechodný nebo
nehlášený pobyt. Výběr respondentů je uskutečňován formou dvoustupňového výběru.
Jednotkou výběru prvého stupně je sčítací obvod, jednotkou výběru druhého stupně
je byt. Výběr na prvním stupni je prováděn metodou znáhodněného systematického
výběru, s pravděpodobnostmi zahrnutí přímo úměrnými počtu trvale obydlených bytů
ve sčítacích obvodech. Na druhém stupni se jedná o čistě náhodný výběr (ČSÚ, 2012a).
Jak již bylo zmíněno výše, LFS v každé zemi musí splňovat základní kritéria nastavená
Eurostatem, nicméně existují speciﬁka, ve kterých se členské státy EU odlišují. V České
republice je účast ve VŠPS čistě dobrovolná. Participace občanů v LFS, napříč státy
odesílajícími výsledky LFS Eurostatu, je dobrovolná ve 20 zemích, zatímco povinná
ve 131 . Na výsledcích LFS není vidět signiﬁkantní rozdíl v úspěšnosti získání údajů
1

Schválně nepoužívám termín „státy EU”, protože výsledky z LFS posílají Eurostatu i jiné státy
(Turecko, Norsko a další.).
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od respondentů mezi státy s povinnou či dobrovolnou participací. V ČR se pohybuje
úspěšnost okolo 80 procentních bodů (Eurostat, 2011a). VŠPS nezohledňuje obyvatele
dlouhodobě bydlící v hromadných ubytovacích zařízeních, což má za následek nižší
relevanci údajů o cizincích pracujících na území ČR (ČSÚ, 2012b)2 . I toto je jeden z
důvodů, proč např. Německo zahrnuje do LFS hromadná ubytovací zařízení (Eurostat,
2011a).
Výběrový soubor zahrnoval ve 4. čtvrtletí roku 2011 25 tisíc bytů na území celé České
republiky (0,6 % všech trvale obydlených bytů), v nichž bylo šetřeno necelých 58 tisíc
respondentů všech věkových skupin. Z nich je téměř 50 tis. respondentů ve věku 15
a více let (ČSÚ, 2012b). Zajímavé je, kým bylo těch 8 tisíc zbývajících respondentů,
jestliže ve směrnicích Eurostatu (2011a) je explicitně napsáno, že každý starší 15 let
žijící ve vybraném bytě bude dotazován, tím pádem bych očekával, že ten kdo ještě
nedosáhl 15 let nebude součástí šetření.
Sběr dat pro VŠPS probíhá kontinuálně (každý týden) na celém území ČR. K tomuto
účelu se používá poměrně rozsáhlý dotazník splňující směrnice ILO. Získaná data jsou
posléze zaslána Českému statistickému úřadu, kde probíhá jejich zpracování. Jak již
bylo napsáno v minulém odstavci, získaná data vždy představují jen zlomek určité části
populace, a tudíž pak musí dojít k převážení na celou populaci. V roce 2011 k tomu
ČSÚ používal výsledky statistiky obyvatelstva k 1.1.2011, doplněné o predikci vývoje
přirozeného pohybu a salda migrace v roce 2011 (ČSÚ, 2012b). Vzhledem ke kontinualitě
ve sběru dat jsou výsledky VŠPS vždy průměrné údaje za hodnocené čtvrtletí s tím,
že jsou publikovány v průměru měsíc po konci sledovaného čtvrtletí (ILO, 2011). Vedle
čtvrtletních výkazů vydává ČSÚ též roční průměry sledovaných veličin.
S vážením získaných hodnot na populaci, tj. při jejich agregaci, dochází k mírným nepřesnostem, které jsou způsobeny skutečností, že úhrn není součtem zaokrouhlených
dílčích údajů, ale zaokrouhleným celkovým údajem. Absolutní i relativní údaje jsou
vždy vypočítávány z nezaokrouhlených čísel. S výběrovým šetřením jsou spojeny dva
druhy chyb. Prvním druhem je tzv. nevýběrová chyba, jež vzniká z administrativních
nepřesností, či z neochoty respondentů poskytnout odpovědi (viz výše - 20 % z dotazovaných). Takto neplatné (nezískané) odpovědi se nikdy nenahrazují nově vybranými
kandidáty a jen stěží lze určit případné vychýlení vzorku z důvodu nevýběrových chyb.
Naproti tomu výběrové chyby, vznikající vážením vzorku na celou populaci, lze interpretovat pomocí intervalů spolehlivosti. Nejčastěji se u odhadů konstruuje 95 % interval
Je obecně známo, že spousta pracovníků z bývalého Sovětského svazu, ale i Slovenska přebývá v
ubytovnách, kde VŠPS neprobíhá.
2
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spolehlivosti, tj. interval, v němž s 95 % pravděpodobností leží skutečná hodnota odhadované charakteristiky (ČSÚ, 2012b).

2.2

Klíčové pojmy spojeny s VŠPS

Většina pojmů používaných ve spojení s trhem práce je notoricky známá, přesto nezřídka kdy dochází k jejich nepřesné interpretaci. V následující části vymezím klíčové
pojmy, se kterými budu pracovat po zbytek práce. Pro co nejpřesnější zavedení pojmů
budou deﬁnice převzaty od oﬁciálních organizací operujících s nimi (ČSÚ, ILO, Eurostat). Všechny pojmy týkající se VŠPS jsou harmonizovány se standarty ILO.
Zavedení pojmu zaměstnaný je naprosto esenciální pro pochopení většiny dalších
pojmů. Za zaměstnané (v hlavním/primárním zaměstnání) se považují všechny osoby
patnáctileté a starší, obvykle bydlící na sledovaném území, které v průběhu referenčního týdne pracovaly alespoň 1 hodinu za mzdu, plat nebo jinou odměnu, nebo sice
nebyly v práci, ale měly formální vztah k zaměstnání; hlavním kritériem pro zařazení
mezi zaměstnané je tedy vyvíjení jakékoliv odměňované pracovní aktivity. Není proto
rozhodující, zda pracovní aktivita těchto osob měla trvalý, dočasný, sezónní či příležitostný charakter a zda měly jen jedno nebo více souběžných zaměstnání, nebo zda
současně studovaly, pobíraly nějaký důchod apod. Do kategorie zaměstnaných náleží
všichni placení zaměstnaní (zaměstnanci a členové produkčních družstev) a všichni zaměstnaní ve vlastním podniku (podnikatelé a pomáhající rodinní příslušníci). Podle
metodiky Eurostatu se mezi zaměstnané počítají též profesionální příslušníci armády a
osoby na mateřské dovolené, které před nástupem na ni pracovaly. Naopak mezi zaměstnané nespadají osoby, jež před nástupem na mateřskou dovolenou nepracovaly a osoby
na rodičovské dovolené3 . Tyto osoby mohou být klasiﬁkovány jako osoby ekonomicky
neaktivní nebo nezaměstnané, podle toho zda splňují či nesplňují podmínky ILO pro
zařazení mezi nezaměstnané. Vedle zaměstnaných v hlavním zaměstnání sleduje VŠPS
také počet zaměstnaných v druhém (nikoli však třetím či dalším) zaměstnání, a to za
použití stejné metodiky jako u zaměstnaných v primárním zaměstnání (ČSÚ, 2012b).
Míra zaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných na počtu všech osob
15letých a starších. Často se také setkáváme s veličinou „míra zaměstnanosti 15-64letých”,
3
Mateřská dovolená náleží matce v souvislosti s porodem a to v délce 28 týdnů (37 týdnů při narození
dvou a více dětí). O rodičovskou dovolenou může požádat jak matka, tak i otec a to maximálně do
doby, než dítě dovrší 3 let. Osoby na mateřské (rodičovské) dovolené nemají právo na náhradu mzdy,
ale mají nárok na dávku státní sociální podpory (MPSV, 2012a).
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která vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných ve věku 15-64 let na počtu všech osob v této
věkové skupině. (ČSÚ, 2012b).
Za nezaměstnané se podle mezinárodně srovnatelné metodiky považují všechny
osoby patnáctileté a starší, obvykle bydlící na sledovaném území, které v průběhu referenčního týdne souběžně splňovaly následující 3 podmínky deﬁnované ILO, etablované
na třinácté mezinárodní konferenci Labour Statisticians v Ženevě roku 19824 , tzn.:
• nebyly zaměstnány,
• během referenčního období byly připraveny k nástupu do práce, a to nejpozději
do 14 dnů,
• v průběhu posledních 4 týdnů hledaly aktivně práci (prostřednictvím úřadu práce
nebo soukromé zprostředkovatelny práce, přímo v podnicích, využíváním inzerce,
podnikáním kroků pro založení vlastní ﬁrmy, podáním žádosti o pracovní povolení
a licence, nebo jiným způsobem).
Mezi nezaměstnané patří i osoby, které nehledají práci, protože ji již našly, ale ještě
ji aktivně nevykonávají, a jsou schopny ji nastoupit nejpozději do 14 dnů. Počet nezaměstnaných je odhad získaný z VŠPS, nesouvisející s registrací o zaměstnání na úřadech
práce a ani s faktem, zda tyto osoby pobírají či nepobírají příspěvek v nezaměstnanosti
či jiné sociální dávky nebo příspěvky (ČSÚ, 2012b).
Pracovní síla je ukazatel deﬁnovaný jako součet zaměstnaných v hlavním zaměstnání a nezaměstnaných (ČSÚ, 2012b).
Mezi ekonomicky neaktivní spadají všechny osoby patnáctileté a starší, obvykle
bydlící na sledovaném území, které v referenčním období nepatřily do kategorie pracovních sil, tj. nemohou být klasiﬁkovány jako osoby zaměstnané nebo nezaměstnané.
(ČSÚ, 2012b).
Významným ukazatelem trhu práce je míra ekonomické aktivity, jež vyjadřuje
podíl pracovní síly (zaměstnaných a nezaměstnaných) na počtu všech osob starších 15
let (ČSÚ, 2012b).
4
Deﬁnice ILO, podobně jako ČSÚ, neuvádí věkové omezení do kdy může osoba spadat mezi nezaměstnané. Eurostat v deﬁnici pro všechny členské státy EU uvádí, že mezi nezaměstnané mohou spadat
osoby ve věku 15-74. Tento rozdíl je však zanedbatelný při zvážení třetí podmínky nezaměstnanosti,
tj. při představě kolik seniorů nad 74 let aktivně hledá práci.

7

Obecná míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle (v procentech). V čitateli i jmenovateli jsou ukazatele zkonstruované
z dat získaných z VŠPS (na rozdíl od registrované nezaměstnanosti, viz níže) (ČSÚ,
2012b).
Dostáváme se k pojmu dlouhodobé nezaměstnanosti, stěžejnímu pojmu celé
práce. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných jeden
rok a déle na celkové pracovní síle (v procentech), kde v čitateli je počet nezaměstnaných
jeden rok a déle a ve jmenovateli je pracovní síla, tj. celkový počet osob s jediným nebo
hlavním zaměstnáním plus celkový počet nezaměstnaných (ČSÚ, 2012b). K dlouhodobé
nezaměstnanosti se přirozeně váže otázka měření délky nezaměstnanosti. Jak dlouho je
osoba nezaměstnaná, je deﬁnováno dobou strávenou aktivním hledáním práce, nebo
dobou od posledního momentu, kdy byla osoba zaměstnána, je-li tato doba kratší.
Důležitý ukazatel je též poměr dlouhodobé nezaměstnanosti k celkové nezaměstnanosti.
Tento ukazatel vyjadřuje v procentech podíl počtu dlouhodobě nezaměstnaných na
celkovém počtu nezaměstnaných (Eurostat, 2012).

2.3

Metodika měření nezaměstnanosti podle MPSV

V předchozích odstavcích byla nastíněna metodika měření obecné míry nezaměstnanosti
podle deﬁnic ILO, kterou v ČR používá ČSÚ za pomoci VŠPS. Míra registrované nezaměstnanosti je ukazatel vydávaný MPSV na základě podkladů získaných z evidence
Úřadů práce (ÚP) a registrů MPSV. V následující sekci bude rozebrána metodika měření
registrované míry nezaměstnanosti, ale ještě dříve budou deﬁnovány základní pojmy, se
kterými MPSV pracuje.
Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zavádí pojem Uchazeč o zaměstnání, od
kterého je odvozena většina ostatních pojmů, důležitých pro měření míry registrované
nezaměstnanosti. Uchazečem o zaměstnání může být pouze fyzická osoba, která osobně
požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku ÚP, v jejímž územním obvodu má bydliště. Pokud splní zákonem stanovené podmínky, tak je osoba krajskou pobočkou ÚP zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. Zákon o zaměstnanosti
udává rozsáhlou paletu omezení a podmínek, kdy se osoba nemůže stát uchazečem o
zaměstnání, z tohoto důvodu uvedu jen pár nejvýznamnějších. Uchazečem o zaměstnání
nemůže být ten, kdo je: v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, osobou
samostatně výdělečně činnou (OSVČ), výdělečně činný v cizině, je uznán dočasně neschopný práce, vykonává trest odnětí svobody nebo je ve vazbě, zařazen na rekvaliﬁkační
8

kurzy, pobírá peněžitou pomoc v mateřství atd5 . Uchazeč je vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání, jestliže: uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci, odmítne
nastoupit do vhodného zaměstnání (bez udání závažného důvodu) atd 6 . Vhodné zaměstnání je deﬁnováno jako zaměstnání, jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 %
stanovené týdenní pracovní doby, je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby, a pokud možno
její kvaliﬁkaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a
dopravní dosažitelnosti zaměstnání (zákon č. 435/2004)7 .
Výše zmíněný zákon o zaměstnanosti též zavádí pojem Zájemce o zaměstnání,
jímž je fyzická osoba mající zájem o zprostředkování zaměstnání, která za tím účelem
požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kteroukoliv krajskou pobočku
Úřadu práce na území České republiky. Zájemce o zaměstnání je na základě písemné
žádosti zařazen do evidence zájemců o zaměstnání. Zde je důležité upozornit, že osoba
nemusí plnit žádné další zákonem stanovené podmínky, na rozdíl od uchazečů o zaměstnání, a je rovnou dopsána do evidence zájemců o zaměstnání. Tento fakt je nadmíru
důležitý, protože se v něm skrývá podstata rozdílu mezi starou a novou metodou měření
registrované nezaměstnanosti (zákon č. 435/2004).
Od 1.1.1997 do června 2004 používalo MPSV starou metodiku k měření registrované
nezaměstnanosti. Tato metodika vycházela z přesného počtu uchazečů o zaměstnání
– občanů ČR, kteří jsou v evidencích úřadů práce v okrese jejich bydliště, a z počtu
zaměstnaných v národním hospodářství s jediným nebo hlavním pracovním poměrem
(MPSV, 2004). Od července 2004 MPSV začalo používat novou metodiku měření, která
zohledňuje pouze tzv. dosažitelné uchazeče o zaměstnání. Zde, v různé terminologii, se
však nachází „zakopaný pes” celého problému. Zákon o zaměstnanosti přichází v platnost 13.5.2004 z důvodu vstupu ČR do EU, to byl také hlavní důvod, proč MPSV začalo
používat novou metodiku měření registrované nezaměstnanosti, a neexistuje v něm termín „dosažitelný uchazeč o zaměstnání”, ale pouze „uchazeč o zaměstnání”, který ovšem
musí splňovat přesně ta kritéria, kterými vymezuje MPSV dosažitelného uchazeče o zaměstnání. To ale v praxi znamená, že termín „dosažitelný uchazeč o zaměstnání”, který
Situace, kdy osoba může být zařazena jako uchazeč o zaměstnání, ačkoli je v pracovním poměru
nebo služebním procesu, nastává, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy.
6
Zákon zde uvádí velké množství důvodů, uvedeny jsou však jen ty relevantní pro tuto práci.
7
Pro uchazeče o zaměstnání, již jsou evidování po dobu delší než jeden rok (dlouhodobě nezaměstnaní), zákon zeslabuje podmínky vhodného zaměstnání. Jestliže zaměstnání splňuje podmínku o
alespoň 80 % týdenní pracovní době, tak nemusí být sjednáno na déle než 3 měsíce a je klasiﬁkováno
jako vhodné. Stejně tak, je-li sjednáno na déle než 3 měsíce, tak pro splnění vhodnosti zaměstnání
stačí, aby délka pracovní doby byla nejméně 50 % stanovené pracovní doby.
5
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je deﬁnován ILO a používá jej MPSV, nese v zákoně termín „uchazeč o zaměstnání”.
Tento fakt vyvolává nejasnosti nad termínem „uchazeč o zaměstnání”, jehož používalo
MPSV před rokem 2004. To lze však vysvětlit skutečností, že zákon o zaměstnanosti
byl vydán až v květnu 2004 a je v něm zaveden nový termín, výše zmíněný „zájemce o
zaměstnání”, který je ve své podstatě ekvivalent dříve používaného výrazu „uchazeč o
zaměstnání”. Tj. tento zájemce je evidován UP, ale nemusí splňovat podmínky dosažitelnosti, což přesně odpovídá starší metodice měření registrované nezaměstnanosti.
V neposlední řadě je nutné deﬁnovat již několikrát zmiňovaný termín míra registrované nezaměstnanosti. Pro lepší pochopení rozdílu mezi starou a novou metodikou zde budou uvedeny obě deﬁnice. Míra registrované nezaměstnanosti měřená
starou metodikou je podíl, kde v čitateli je počet neumístěných uchazečů o zaměstnání (v zákoně zájemců o zaměstnání), pouze občanů ČR, a ve jmenovateli je
součet zaměstnaných z VŠPS a počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání (MPSV,
2004).
Míra registrované nezaměstnanosti měřená dnešní metodikou je podíl, kde v čitateli je počet dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání (v zákoně jen uchazečů
o zaměstnání), nově též občanů EHP a Švýcarska, a ve jmenovateli součet zaměstnaných z VŠPS, počtu pracujících cizinců podle evidence MPSV a Ministerstva průmyslu
a obchodu (MPO) a počtu dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání (ČSÚ,
2012b)8 .

2.4

Rozdíly v metodice měření obecné a registrované míry nezaměstnanosti

Účelem této sekce je nabídnout jakési shrnutí první části, doplněné o náhled na rozdíly,
výhody a negativa jednotlivých přístupů k měření nezaměstnanosti.
Nejvýraznější rozdíl mezi obecnou a registrovanou nezaměstnaností tkví v samotném
sběru dat. Zatímco MPSV pracuje s celorepublikovou evidencí uchazečů o zaměstnání,
ze kterých získá absolutní počet registrovaných nezaměstnaných, tak VŠPS probíhá jen
na výběrovém vzorku, jenž je posléze vážen na celou populaci. Rozdíl nalezneme i v
deﬁnování základních pojmů. Nezaměstnaný, tak jak s ním pracuje VŠPS, je mezinárodně standardizovaný pojem podle deﬁnic ILO. U uchazeče o zaměstnání to není tak
8

EHP se skládá z členských států EU, Norska, Islandu a Lichtenštejnska
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jednoznačné a vždy záleží na legislativě státu, jak bude pojem deﬁnován. V ČR je pojem vymezen v již několikrát zmiňovaném zákoně o zaměstnanosti. Vznik tohoto zákona
úzce souvisí se vstupem ČR do EU. MPSV potřebovalo svoji metodiku měření přiblížit evropským standardům, což vedlo k zavedení nového pojmu „dosažitelný uchazeč o
zaměstnání” („uchazeč o zaměstnání”; problém s terminologií viz výše), který splňuje
deﬁnice ILO. Byly implementovány i další změny z důvodu prohloubení evropské integrace. Uchazečem o zaměstnání se od roku 2004 můžou stát i občané Evropského
hospodářského prostoru EHP a Švýcarska (MPSV, 2004).
Rozdíl mezi oběma mírami lze nalézt i v periodicitě publikování. MPSV publikuje míru
registrované nezaměstnanosti měsíčně, naopak ČSÚ vydává výsledky za celé čtvrtletí.
Tento rozdíl je pochopitelný, jestliže uvážíme metodiku, kterou ČSÚ získává informace
(VŠPS). Vzorek musí být dostatečně velký, aby determinoval celou populaci a nedocházelo k velkým výběrovým chybám při agregaci, což ústí ve větší časovou náročnost
jak na získání dat, tak na jejich zpracování. Přes všechny rozdíly jsou na sebe obě míry
navázány a to zejména registrovaná na obecnou. Musíme vzít v potaz, že ve jmenovateli
registrované míry nezaměstnanosti je pracovní síla, která se však skládá nejen z registrů
MPSV a MPO, ale též z informací zjištěných z VŠPS. Počet zaměstnaných, který tvoří
největší část pracovní síly, je vypočten jako klouzavý průměr za posledních 12 měsíců
z údajů získaných pomocí VŠPS (ČSÚ, 2012b)9 .
Dostáváme se k otázce, která z používaných metodik lépe popisuje trh práce. Na tuto
otázku nelze odpovědět jinak, než že obě metody mají svá pozitiva i omezení. Devízou obecné míry nezaměstnanosti je, že přesně kopíruje deﬁnice ILO a metodiku
Eurostatu, což zajišťuje snadnou mezinárodní komparaci získaných výsledků. Naopak
bychom neměli zapomínat, že VŠPS zjišťuje své informace pomocí dotazníků, a jak v
poslední době dynamicky se rozvíjející experimentální ekonomie ukazuje, často více než
na obsahu otázek v dotazníku záleží na pořadí a formě dotazovaných otázek. Zářným
příkladem budiž rok 2002, kdy VŠPS plně harmonizovalo svou metodiku s metodikou
Eurostatu, a to i v pořadí kladených otázek. Do konce roku 2001 ve VŠPS předcházela
otázku o ekonomické aktivitě respondentů v referenčním týdnu otázka týkající se obvyklého ekonomického postavení respondentů. Po synchronizaci dotazníku s Eurostatem
je otázka, zdali respondent pracoval alespoň 1 hodinu za mzdu, před otázkou ohledně
obvyklého ekonomického postavení, jakožto prioritně zjišťovaná informace, což vedlo k
9

Metoda klouzavých průměrů je založena na předpokladu, že časovou řadu, v nějakém rozumně
krátkém úseku, můžeme vyrovnat matematickou křivkou s různými parametry. Lze to chápat jako
ekvivalent vyrovnávání nějaké známé matematické křivky za pomoci Taylorových polynomů s různými
koeﬁcienty (Hájková et. al, 2006).
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citelnému snížení poměru obecné míry nezaměstnanosti k míře registrované nezaměstnanosti (LFS, 2011)10 . Toto zjištění evokuje otázku, jak moc jsou výsledky získané z
VŠPS odrazem reálné situace na trhu práce. Lze jen doufat, že zkušenost statistiků z
Eurostatu vede k nastavení co nepřesnější struktury dotazníků používaných v LFS.
Aspektem, kde metodika VŠPS nedokáže reﬂektovat reálnou situaci na trhu práce, je
bezesporu počet pracujících cizinců na území ČR. Tento fakt vyplývá z několika skutečností. Za prvé se VŠPS můžou zúčastnit jen respondenti, kteří plánují pobýt v ČR
minimálně rok, což eliminuje značnou část cizinců přijíždějících do ČR za manuální
prací. Za druhé VŠPS neprobíhá v hromadných ubytovacích zařízeních, kde je ubytováno značné množství cizinců. V neposlední řadě je ochota cizinců poskytovat důvěrné
informace nižší než u českých občanů, a to například z důvodů jazykové bariéry. Celkově
vzato VŠPS udává, že v roce 2008 v ČR pracovalo jen 46 tisíc cizích zaměstnanců, oproti
272 tisícům, které uvádí MPSV, a 14 tisíc sebezaměstnaných, zatímco v registrech MPO
jich bylo přes 73 tisíc (ČSÚ, 2012a).
V posledních letech, a to i přes zavedení nové metodiky v roce 2004, která zohledňuje jen
dosažitelné uchazeče, byla míra registrované nezaměstnanosti o jeden až dva procentní
body vyšší, než obecná míra nezaměstnanosti11 . Tento fakt si lze vysvětlit tím, že zde
existuje nemalá část lidí, kteří pracují načerno a přitom jsou zaregistrováni v evidenci
uchazečů o práci, ale při anonymním dotázání, zdali pracovali alespoň jednu hodinu v
referenčním týdnu za mzdu, mohou odpovědět, že ano. Nemusí se však jednat jen o
lidi pracující na černo, poněvadž zákon o zaměstnanosti ustanovuje, že mezi uchazeče
o zaměstnané (registrované nezaměstnané) mohou spadat lidé, již vykonávají pracovní
poměr, či činnost na základě dohody o provedení práce, a jejich peněžní odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy (v roce 2012 4000 Kč). Překážkou pro vedení v
evidenci uchazečů o zaměstnání není ani takové zaměstnání, které není pro uchazeče o
zaměstnání vhodným zaměstnáním a je zprostředkováno ÚP nejdéle na dobu 3 měsíců,
tzv. krátkodobé zaměstnání (zákon č. 435/2004). To znamená, že lidé mající krátkodobé zaměstnání nebo se mzdou menší, než je polovina minimální mzdy, spadají dle
MPSV mezi nezaměstnané, ale podle VŠPS jsou zaměstnanými. Další vysvětlení, jež se
nabízí, bychom mohli hledat v lidech, kteří odpověděli ve VŠPS, že nepracovali a jsou
nezaměstnaní, ale nesplňují pravidla ILO pro zařazení mezi nezaměstnané, tudíž jsou
10

Průměrná obecná míra nezaměstnanosti za rok 2001 byla 8,1% a registrovaná 8,5%. V roce 2002
obecná míra nezaměstnanosti klesla na 7,3%, zatímco registrovaná stoupla na 9,2%.
11
MPSV vykázalo registrovanou míru nezaměstnanosti v letech 2004, 2005 jak pro starou, tak pro
novou metodiku. Rozdíl mezi oběma metodikami byl 1 p.b. v roce 2004 a 0,8 p.b. v roce 2005. Nižších
hodnot bylo samozřejmě dosaženo při nové metodice.
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evidováni jako ekonomicky neaktivní (v roce 2009 bylo takových lidí 50 tisíc). Proti
tomuto argumentu stojí zavedení podmínky dostupnosti uchazečů, které by mělo tyto
osoby eliminovat ze započítání do registrované míry nezaměstnanosti.
Oba způsoby měření nezaměstnanosti, používající se v ČR mají své opodstatnění.
Obecná míra nezaměstnanosti, jak jí publikuje ČSÚ za pomoci VŠPS slouží, díky své
harmonizaci s deﬁnicemi ILO a metodikou Eurostatu, jako ideální ukazatel k mezinárodní komparaci. Naopak míra registrované nezaměstnanosti publikovaná MPSV vychází z registrů ÚP a její přínos lze najít zejména jako podklad pro rozhodovací a
legislativní kroky v oblasti domácího trh práce (ČSÚ, 2012a).
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3

Demograﬁe ČR

Náplní druhé části práce bude nástin základních demograﬁckých prvků ČR. Největší
pozornost bude kladena na momentální demograﬁckou situaci ČR, stranou však nezůstane ani porevoluční vývoj nejdůležitějších demograﬁckých veličin - z důvodu srozumitelnějšího vykreslení cesty, kterou ČR za poslední dvě desetiletí prošla. Porozumění
populačního vývoje by mělo posloužit jako vodítko k pochopení možných predikcí o
budoucím směřování demograﬁe ČR. Z dílčích veličin bude důraz kladen zejména na
ty, jež jsou relevantní pro problematiku trhu práce a pozdější stratiﬁkaci obyvatelstva
podle jednotlivých ukazatelů, tj. věkové rozdělení obyvatelstva, vzdělanostní struktura,
migrační saldo a jiné.

3.1

Populační vývoj

Stav obyvatelstva je jednou ze základních charakteristik sledovaných demograﬁckou statistikou. Jedná se o počet obyvatel žijících na vymezeném území v určitém okamžiku.
Tento údaj nehledí na státní občanství, nýbrž zahrnuje všechny obyvatele s trvalým bydlištěm na území ČR. Od 1.5.2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců, do stavu obyvatelstva spadají občané zemí EU s přechodným
pobytem na území ČR a občané třetích zemí s dlouhodobým pobytem (ČSÚ, 2012c).
Po deseti letech se 26.3.2011 uskutečnilo sčítání lidí, domů a bytů (SLDB), z nějž ČSÚ
zjistil, že k 31.12.2011 žilo v ČR 10 504 tisíc osob. Za rok 2011 činil celkový přírůstek
obyvatelstva (součet přirozeného přírůstku a migračního salda) 18,7 tisíce osob, ale v
roce 2010 byl koncový stav obyvatelstva roven 10 532 tisícům osob, což by znamenalo,
že v roce 2011 by počet obyvatel měl dosáhnout 10 550 tisíc12 . Tento téměř 50 tisícový
rozdíl byl zapříčiněn přepočítáním obyvatelstva podle nově provedeného SLDB (ČSÚ,
2012d).
Porevoluční vývoj stavu obyvatelstva lze rozdělit do dvou period. Od roku 1989 počet
obyvatel víceméně kontinuálně klesal až do roku 2002 (včetně), kdy dosáhl minima 10 203 tisíc osob13 . Naopak od roku 2003 docházelo k postupnému zvětšování populace, nejrychleji v letech 2007 a 2008, kdy celkový přírůstek činil 93 respektive 86 tisíc
Přirozený přírůstek je deﬁnován jakožto rozdíl počtu živě narozených dětí a počtu zemřelých
obyvatel. Migrační saldo (přírůstek stěhováním) je rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob.
13
Pro přesnost, v roce 1990 měla ČR 10 364 tisíc obyvatel, a přestože nedocházelo každý rok k
úbytku obyvatelstva (v letech 1992, 1993 došlo k nepatrnému nárůstu), tak se domnívám, že zde lze
pozorovat jasný trend ve vývoji populace až do zmíněného roku 2002.
12
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osob. Nutno poznamenat, že majoritní část celkového přírůstku byla tvořena kladným
migračním saldem. Za poslední dvě dekády, vyjma roku 2001, se migrační saldo nikdy
nedostalo do záporných hodnot. V roce 2002 došlo k výraznému nárůstu počtu přistěhovalých do ČR. Zatímco v letech předcházejících počet přistěhovalých osciloval okolo
hodnoty 10 tisíc osob ročně, v roce 2002 se tento počet skokově zvýšil na 44 tisíc. Trend
výrazného zvyšování počtu přistěhovalých pokračoval až do roku 2007, kdy dosáhl absolutního maxima - 104 tisíc osob, přírůstek stěhováním činil 83 tisíc, což v relativních
hodnotách znamenalo, že na 1000 obyvatel přibylo 8,1 přistěhovalých14 . Po dosažení
maxima počet přistěhovalých postupně klesal až do hodnoty 22 tisíc osob v roce 2011
(ČSÚ, 2012e).
Jestliže zvážíme fakt, že vyjma roku 2001 počet přistěhovalých převyšoval počet vystěhovalých, a přesto docházelo k celkovému poklesu populace, tak jediným možným
východiskem je, že přirozený přírůstek nabýval negativních hodnot a tím způsoboval
až do roku 2002 zmenšování populace. Toto tvrzení se však plně neshoduje s vykázanými daty, kdy až do roku 1993 ČSÚ vykazoval pozitivní přirozený přírůstek. Výše
zmíněný nepatrný nárůst populace v letech 1992, 1993 je více než pokryt pozitivním
migračním saldem, tudíž ani v těchto letech by nemělo docházet k pozitivnímu přirozenému přírůstku. Jádro tohoto problému se ukrývá v metodice měření obou ukazatelů.
Zatímco absolutní hodnoty o velikosti populace jsou převážně vykazovány jakožto tzv.
koncový stav (ke 31.12. sledovaného roku), tak relativní hodnoty jsou přepočítávány
k výše zmíněnému střednímu stavu populace (30.6. sledovaného roku). Nicméně tato
krátká metodická odbočka nic nemění na faktu, že od roku 1994 do roku 2005 převažoval
počet zemřelých nad počtem živě narozených dětí15 . V roce 2006 se přirozený přírůstek
poprvé dostal do kladných čísel a během následujících let osciloval okolo 10 tisíc osob
ročně. To bohužel neplatí pro rok 2011, kdy se tento počet snížil na necelé dva tisíce
(ČSÚ, 2012e).
V posledních dvou dekádách došlo k významný změnám ve většině indikátorů týkajících
se reprodukce obyvatelstva. Radikálně klesla kojenecká i novorozenecká úmrtnost. V
roce 1990 umíralo do jednoho roku života přes 10 dětí z 1000 živě narozených, nyní
již jen 2,5. U novorozenců (dětí do 27 dnů) klesl počet ze 7 na 1,7 dítěte z 1000.
Počet potratů klesl ze 126 tisíc na necelých 40 tisíc. Výrazně se zvýšil průměrný věk
Přírůstek přistěhováním na 1000 obyvatel je vždy vypočítáván z tzv. středního stavu populace,
který je měřen o půlnoci z 30.6. na 1.7. sledovaného roku (ČSÚ, 2012c). V roce 2011 tento přírůstek
dosahoval hodnoty 1,6.
15
Za živě narozené dítě se považuje dítě, jež projevuje alespoň jednu ze známek života a má porodní
hmotnost a) 500 g a vyšší nebo b) nižší než 500 g, přežije-li 24 hodin po porodu (ČSÚ, 2012c).
14

15

Obrázek 3.1: Populační vývoj v ČR

Zdroj: ČSÚ
prvorodičky a to ze 22 na 27 let, podobně se zvýšil i průměrný věk matky při narození
dítěte z 24 na 29 let. Počet živě narozených dětí kopíroval trend přirozeného přírůstku s
tím rozdílem, že minima dosáhl již v roce 1999 (necelých 90 tisíc dětí), poté následoval
nárůst až na 119 tisíc v roce 2008 a následný propad na 108 tisíc živě narozených
dětí v roce 2011. Indikátor, jenž je velice důležitý z pohledu sociální tématiky, je počet
narozených dětí mimo manželství. Zde lze pozorovat snad nejradikálnější nárůst. V roce
1990 se mimo manželství narodilo každé dvanácté dítě, nyní již 40 % všech narozených
dětí (ČSÚ, 2012e). Tento fakt značí výrazný posun v chápání potřeby instituce rodiny
v moderní společnosti. Nahlížení na tradiční rodinu jako na přežitek je podle některých
autorů jeden z hlavních důvodů ztráty sociálního kapitálu (důvěry) a morální krize
společnosti (Mlčoch, 2009).
Ačkoliv pro přirozený přírůstek (růst populace) je počet živě narozených dětí zásadní
veličinou, neměla by být opomenuta ani druhá veličina determinující přirozený přírůstek
- počet zemřelých. Úmrtnost vykazovala od roku 1990 stálý trend, v němž nebylo možno
vypozorovat, na rozdíl od předešlých veličin, žádný zlom. Docházelo k postupnému
snižování počtu zemřelých obyvatel, a to jak v absolutních číslech (ze 129 tisíc v roce
1990 až na 106 tisíc osob v roce 2011), tak v relativních číslech (z 12,5 zemřelých na
1000 obyvatel až na 10,2). Úbytek počtu zemřelých, zejména na konci devadesátých let,
zamezil ještě strmějšímu přirozenému úbytku populace z důvodu významného poklesu
počtu narozených dětí. Každoroční snižování počtu zemřelých jde ruku v ruce s nadějí
na dožití se stále vyššího a vyššího věku. Nechť toto konstatování poslouží jakožto
přemostění k další sekci, pojednávající o věkové skladbě obyvatelstva ČR (ČSÚ, 2012e).
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3.2

Věková skladba obyvatelstva ČR

Populace ČR stárne. Toto krátké tvrzení bezezbytku vystihuje vývoj věkové skladby
obyvatelstva ČR za poslední dvě dekády. V minulé sekci bylo rozebráno několik demograﬁckých veličin, žádná však nevykazuje tak jasný a hladký trend jako průměrný
věk obyvatelstva. Průměrný věk obyvatelstva, měřený jako aritmetický průměr všech
jedinců v dané populaci, se od roku 1990 každoročně zvyšuje o 0,2 až 0,3 roku.16 . V
roce 1990 byl průměrný věk obyvatelstva 36,3 roku, o dvacet let později to bylo již
40,8. Signiﬁkantní rozdíl, který se nicméně nepatrně snižuje, lze nalézt v průměrném
věku mužů a žen. Ženy jsou v průměru o tři roky starší než muži. Tento fakt bývá
často interpretován tím, že se ženy dožívají vyššího věku, ale neměl by být opomíjen
ani druhý faktor, jenž je neméně důležitý, a to že muži mají jinou věkovou skladbu.
Jestliže srovnáme věkové složení mužů a žen (počet mužů/žen, kteří jsou x-let staří) a
to po rocích, tak až do 52. roku života jsou muži v populaci vždy zastoupeni početněji.
Od 53. roku dochází ke zlomu a začíná převládat počet žen, a to s rostoucím věkem čím
dál výrazněji. Tudíž s použitou metodikou - aritmetickým průměrem všech obyvatel je
zřejmé, že průměrný věk u žen je vyšší než u mužů (ČSÚ, 2011).
Naděje dožití je veličina, která též ovlivňuje průměrný věk obyvatelstva, někdy dochází
dokonce k záměně obou pojmů17 . Tento ukazatel je nejčastěji používán jako naděje dožití
při narození. Při této konstrukci vyjadřuje odhad, jak dlouho bude právě narozená osoba
žít. Nicméně je často opomíjeno, že naděje dožití je veličina, jež může být zkonstruována
pro osoby jakéhokoliv věku a získané výsledky se budou lišit. Jestliže zvážíme konkrétní
údaje pro ČR, tak v roce 2010 byla naděje dožití při narození u žen 80,6 roku (u mužů
74,4), když však zvážíme naději na dožití po dosažení 60. roku života, tak u žen vzroste
na 82,9 a u mužů dokonce na 78,7 roku18 . Větší nárůst naděje dožití ve stáří 60 let
je u mužů způsoben tím, že překonají střední věk, kde je úmrtnost u mužů podstatně
pravděpodobnější než u žen. Ještě by bylo na místě zmínit, že naděje dožití vykazovala
podobný trend jako průměrný věk - kontinuální růst; u mužů rostla rychleji než u žen
(o 7 respektive 5 let za posledních 20 let) (ČSÚ, 2012c ; ČSÚ, 2012e).
16
Ačkoliv se jedná o veličinu velice stálého charakteru, takto monotónní růst je přesto velice zajímavý.
K jedinému porušení pravidla došlo mezi roky 1991 a 1992, kdy nárůst tvořil pouze 0,1 roku.
17
Naděje dožití, někdy nazývaná též střední délka života, vyjadřuje počet roků, který v průměru
ještě prožije osoba právě x-letá za předpokladu, že se po celou dobu jejího dalšího života nezmění řád
vymírání. Jedná se tedy o hypotetický údaj, který říká kolika let by se člověk určitého věku dožil,
pokud by úroveň a struktura úmrtnosti zůstala stejná jako v daném roce (ČSÚ, 2012c).
18
Z důvodu výrazné odlišnosti v úmrtnosti obou pohlaví je tento ukazatel konstruován pro muže a
ženy zvlášť.
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Vývoj indexu stáří v ČR, poměr seniorů nad 65 let k mladistvým do 14 let v %, je jedna
z nejvíce alarmujících ze všech demograﬁckých veličin. V roce 1990 tvořili mladiství do
14 let 21 % populace, v roce 2010 již jen 14 %. Na druhou stranu počet seniorů nad
65 let vzrostl z 12 % na 15 %. Jestliže tento fakt vyjádříme poměrem - indexem stáří,
tak za posledních dvě dekády vzrostl z 59 % na 107 %! Jediné pozitivum lze najít ve
vývoji za posledních 5 let, kdy se zastavil propad počtu mladistvých. Věková skladba
obyvatelstva je velice důležitou demograﬁckou statistikou, protože společně s úhrnnou
plodností determinuje reprodukci populace, a to výrazně19 . Zvážíme-li situaci v ČR v
porovnání s některou z rozvojových zemí, kde jsou mladiství majoritní částí populace,
tak i kdyby míra plodnosti byla stejná (v ČR 1,5), přesto bude docházet k značně
rozdílnému růstu/poklesu populace (ČSÚ, 2012e).
Obrázek 3.2: Podíl obyvatel ve věkové skupině 0-14 a 65 a více

Zdroj: ČSÚ
ČSÚ a katedra demograﬁe na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze publikují dlouhodobé prognózy populačního vývoje. Přestože jsou tyto prognózy založené
na odborných modelech, mají svá omezení. Že pokoušet se predikovat vývoj demograﬁcké situace je ošemetné, lze vypozorovat z prognózy Burcína a Kučery (2010), která
predikuje populační vývoj v ČR na období 2008-2070. V této studii je srovnání s jejich
předešlou prognózou z roku 2003, tj. z doby kdy se demograﬁe ČR nacházela na pomyslném dně, a předpovídané hodnoty demograﬁckých statistik jsou signiﬁkantně odlišné.
Přes jistá omezení dlouhodobých prognóz lze vypozorovat tendence, jež by měly po
Úhrnná plodnost určuje počet dětí, které by se živé narodily každé ženě během celého jejího
reprodukčního období (15-49 let), kdyby se neměnila míra plodnosti u žen podle věku. Míra plodnosti
u žen podle věku je determinována jako počet živě narozených dětí na 1000 žen určité věkové kategorie.
Jestliže se úhrnná plodnost pohybuje okolo hodnoty 2,1 měla by být zajištěna prostá reprodukce
obyvatelstva (ČSÚ, 2012c).
19
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následující léta určovat trend vývoje demograﬁcké situace v ČR. Růst populace ČR
v posledních letech byl způsoben převážně kladným migračním saldem. V posledních
letech též docházelo k přirozenému přírůstku populace, zde je však nutno poukázat na
klesající počet zemřelých a na zvyšující se naději dožití. Růst indexu stáří se zpomalil
a úhrnná míra plodnosti stoupla na hodnoty okolo 1,5. Od konce devadesátých let, kdy
byla situace vskutku děsivá - zmenšující se populace, úhrnná plodnost nepřesahující 1,1,
rychle rostoucí index stáří; lze zaznamenat signiﬁkantní posun skoro ve všech demograﬁckých ukazatelích. Pohled na věc nyní vypadá o trochu optimističtěji, přesto Burcín
a Kučera (2010) varují, že velice rychlé stárnutí populace je neodvratitelné a přinese
s sebou výrazné sociálně-ekonomické problémy. Ačkoliv nepravděpodobným faktorem,
který by přesto mohl přispět ke zlepšení demograﬁcké situace, je ekonomická krize. Nynější systém hodnot, jenž se vyznačuje oslabenou morální zodpovědností, způsobenou
odkazem čistě materialistického komunismu, na který v devadesátých letech navázal liberalismus bez ambicí na budování řádu, institucí a znovu navrácení morálních hodnot
do společnosti, dostal povážlivou trhlinu a může se stát, že více lidí bude hledat smysl
života v nemateriálních hodnotách a dojde k znovunabytí důležitosti instituce rodiny,
instituce mateřství a dalších20 .

3.3

Vzdělanostní struktura ČR

Vzdělanostní struktura ČR se vyznačuje několika speciﬁckými prvky. Na jedné straně
je z celé Evropy v ČR absolutně nejnižší podíl osob, jejichž nejvyšší dosažené vzdělání
je základní, na druhou stranu podíl vysokoškoláků je stále relativně nízký21 . Z toho vyplývá třetí charakteristický rys - široká základna středoškolsky vzdělaných lidí. Jedno
z možných vysvětlení, proč má ČR tak nízký počet osob se základních vzděláním, například oproti státům z jižní Evropy, se nachází v geograﬁi ČR. Území ČR nenabízí
uplatnění pro mnoho lidí živících se tradičním způsobem (práce na poli, chov zvířat,
rybolov, lesnictví atd.), tj. zaměstnáních, kde pracuje spousta osob se základním vzděláním. Z toho důvodu značná část lidí bydlících na venkově pokračuje ve vzdělání Podkladem pro pochopení obtíží české transformace mi posloužily zejména studie „Zastřená vize
ekonomické transformace” od profesora Mlčocha (Mlčoch, 1997) a „Privatizace bez kapitálu” od profesora Kouby (Kouba - Vychodil - Roberts, 2005). Že se západní svět nachází v období pochybování nad
fungováním dosavadního systému je zřejmé, nyní se nabízí několik možných východisek a já věřím, že
snaha o nastavení pravidel hledících spíše na stabilitu skrze budování neformálních institucí, je jednou
z reálných možností.
21
Mezi osoby se základním vzděláním spadají ve většině statistik i osoby s nedokončeným základním
vzděláním, či úplně bez vzdělání. Pro měření vzdělanostní struktury jsou relevantní osoby starší 15 let.
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jde do učení, případně využívá jiné formy vzdělání. Za nízkým počtem vysokoškolsky
vzdělaných lidí lze najít odkaz minulého režimu.
Obrázek 3.3: Vzdělanostní struktura ČR

Zdroj: ČSÚ
Ve vzdělanostní struktuře ČR dochází k signiﬁkantním změnám. Přibývá počet vysokoškoláků a středoškoláků s maturitou, počet středoškoláků bez maturity je více méně
konstantní, zatímco počet osob se základním vzděláním klesá. Zde je však nutné poukázat na skutečnost, že na rozdíl od většiny ostatních demograﬁckých statistik, k jejichž
vývoji docházelo již v devadesátých letech, je zvýšený důraz na vzdělání věcí týkající
se až 21. století. První porevoluční dekáda je charakterizována pouze slabým nárůstem
počtu vysokoškoláků a středoškoláků s maturitou. Výrazný posun přichází s rozšířením
nabídky vysokého učení, a to jak s etablováním soukromých vysokých škol, tak s rozšiřováním zejména regionálních vysokých škol o nové fakulty. V roce 2000 vzniká prvních
8 soukromých vysokých škol, v následujících letech dochází k rychlému nárůstu počtu
soukromých vysokých škol až na počet 44 ve školním roce 2010/11. Veřejné školství je
v ČR stále majoritní co se počtu studentů týče - 340 tisíc ku 57 tisícům na soukromých
vysokých školách. Velký rozmach v posledních letech zažívají též jiné formy studia, než
je prezenční - distanční a kombinované studium praktikuje skoro třetina všech studentů
vysokých škol. Ukazatelem, jenž má velkou vypovídající hodnotu o současné vzdělanostní struktuře, je % lidí ve věku 20-24 let, kteří studují. V posledních letech došlo k
výraznému nárůstu v tomto ukazateli a v roce 2010 studovalo nebo mělo dostudovanou
vysokou školu téměř 50 % všech osob ve věku 20-24 let (ČSÚ, 2012e ; Nývlt 2011).
Za zamyšlení stojí fungování celého systému vysokých škol. Ještě před 10 lety převládal
názor, že v ČR je nedostatečná nabídka vysokých škol, což vyúsťuje ve ztráty plynoucí
20

Obrázek 3.4: Počty vysokých škol a jejich studentů

Zdroj: ČSÚ
z nízkého počtu kvaliﬁkované pracovní síly (Jurajda, 2004). Jestliže zvážíme fakt, že
v roce 2001 bylo v ČR pouze 8 % vysokoškolsky vzdělaných lidí, tak s tímto názorem nelze nesouhlasit. Jenomže díky etablování soukromých vysokých škol a rozšíření
zejména menších regionálních vysokých škol o nové fakulty, došlo k výraznému navýšení počtu vysokoškolských studentů. Zde však nutně vyvstává otázka, zdali nedošlo
k přílišnému důrazu na kvantitu, přičemž se opomněla kvalita vysokých škol? A zdali
je vůbec žádoucí, aby téměř polovina mladých lidí nastupovala na vysoké školy? Tyto
otázky však spadají mimo rámec této práce. Z pohledu dlouhodobé nezaměstnanosti
musí být nárůst vysokoškolsky vzdělaných lidí kvitován, protože v této skupině lidí se
dlouhodobá nezaměstnanost téměř nevyskytuje.
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4

Dlouhodobá nezaměstnanost v ČR

Dlouhodobá nezaměstnanost je problém, kterému čelí celá západní Evropa, ČR nevyjímaje. Na rozdíl od frikční nezaměstnanosti, jež může být chápána jako jeden z mechanismů zajišťujících rovnováhu na trhu práce, dlouhodobá nezaměstnanost způsobuje
značné ekonomické i sociální ztráty, a to jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost
(Mareš a Sirovátka, 2004). Společenská újma plyne zejména ze ztrát ve veřejných rozpočtech - ušlé zisky z daní, náklady na zdravotní a sociální pojištění nezaměstnaných
atd. Na individuální úrovni lze u dlouhodobě nezaměstnaných pozorovat materiální deprivaci vedoucí k výrazně vyšší šanci upadnutí do chudoby, degradaci lidského kapitálu,
zhoršení zdravotního stavu či odsunutí nezaměstnaných na kraj společnosti (Jurajda a
Münich, 2003).
Otázku dlouhodobé nezaměstnanosti lze uchopit z mnoha konců. Následující část bude
nejprve pojednávat o makroekonomických aspektech problému - strukturální omezení
na trhu práce, nízká ﬂexibilita, dopad hospodářského cyklu na dlouhodobou nezaměstnanost. Na nastíněné nedokonalosti českého trhu práce bude posléze nahlíženo z mikroekonomické perspektivy - jakou strategii zaujímají dlouhodobě nezaměstnaní.

4.1

Dlouhodobá nezaměstnanost z makroekonomické perspektivy

4.1.1

Klíčové aspekty trhu práce v posledních dvou dekádách

Vývoj českého trhu práce od roku 1990 do současnosti je možno rozdělit na 4 periody.
Úvodním obdobím lze chápat první polovinu devadesátých let, kdy byl český trh práce
mylně označován za velmi dobře fungující22 . Obecně převládal názor, že po transformaci
z centrálně plánované ekonomiky na tržní musí u zemí bývalého východního bloku dojít
k výraznému růstu nezaměstnanosti. Většina států tuto tezi potvrdila, s výjimkou ČR,
kde žádný výrazný nárůst nezaměstnanosti nenastal. Tato skutečnost byla zapříčiněna
hned několika faktory. Devalvace měnového kurzu spolu s liberalizací cen vedla k vytvoření „mzdového polštáře”, ve kterém se skrýval propad reálných mezd o 30 %, což vedlo
22

V souvislosti s fungováním českého trhu práce byly používány termíny „succesful story” a „Czech
unemployment miracle”, které však, jak se později ukázalo, nevystihovaly stav, ve kterém se český
trh práce nacházel. Do konce roku 1992 šlo o československý trh práce. Pro nastínění vývoje je tato
skutečnost irelevantní, proto budu dále používat jen termín český trh práce i v souvislosti se začátkem
90. let.
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k menším mzdovým nákladům práce23 . Do privatizace českých bank čelily velké státní
podniky „převážně měkkému rozpočtovému omezení”, kdy docházelo k jejich úvěrování
ze strany bank, aby se předešlo jejich krachu, což vedlo k vysokému nárůstu klasiﬁkovaných úvěrů24 . Nízké mzdové náklady a úvěrování nepodléhající tržním kritériím vedlo
k nedostatečné restrukturalizaci, tudíž nedocházelo k tlaku na propouštění pracovníků
v přezaměstnaných podnicích (Flek et al., 2010).
V letech 1990-1993 došlo ke skokovému snížení zaměstnanosti, a to až o 10 %. Takto
radikální propad v zaměstnanosti by se musel ve standardní tržní ekonomice projevit
výrazným zvýšením nezaměstnanosti. Jak je tedy možné, že český trh práce absorboval
tuto změnu bez skokového nárůstu nezaměstnanosti? Za minulého režimu se český trh
práce vyznačoval vysokou participací žen a důchodců. Zejména tyto dvě kategorie jsou
zodpovědné za to, že propad v zaměstnanosti nevyústil v nárůst nezaměstnanosti, ale
„pouze” v pokles ekonomické aktivity. 250 tisíc důchodců přestalo pracovat, k tomu
nutno připočíst 100 tisíc osob, které odešly do předčasného důchodu, a 270 tisíc zaměstnaných žen, jež se staly ekonomicky neaktivní. Tyto odchody vyústily ve fakt, že
na každých pět ztracených míst připadl pouze jeden nezaměstnaný (Flek a Večerník,
2004). Masivní snížení participace obyvatelstva vedlo ke schizofrenní situaci, kdy se trh
práce fakticky nacházel v recesi spojené s úbytkem pracovních sil, ale naopak zde byla
nedostatečná nabídka práce pro nově vznikající soukromý sektor. Tato situace přispěla
k celkové nerovnováze v české ekonomice, jenž vyústila v roce 1997 v monetární krizi,
která teprve naplno odhalila problémy českého trhu práce (Flek et al., 2010).
Druhé období začíná monetární krizí v květnu 1997 a je charakterizováno výrazným
zhoršením indikátorů trhu práce. U nezaměstnanosti je viditelný nárůst již v roce 1997,
který pokračoval až do roku 1999, kdy obecná nezaměstnanost dosáhla 9 % (v roce
1996 ještě jen 4,1 %). Tento nárůst byl z velké části zapříčiněn obnažením zmíněných
a do té doby nevyřešených problémů české transformace - nerestrukturalizované podniky a jejich úvěrování, rychle se zvyšující mzdy bez dostatečně rostoucí produktivity
práce atd. Důležité je však zmínit i měnící se toky na trhu práce, kdy ačkoliv v druhé
polovině 90. let ubylo méně pracovních míst, tak již zde nebyla masa lidí odcházejíV devadesátých letech růst produktivity práce značně zaostával za růstem mezd, což vyústilo v
postupné rozmělnění „mzdového polštáře” (ztrátu komparativní výhody). Nárůst ceny práce byl jedním
z důvodů poklesu přímých zahraničních investic do ČR (Tomšík, 1999).
24
Pojem „převážně měkké rozpočtové omezení” deﬁnoval v 80. letech minulého století maďarský
ekonom János Kornai. Tento pojem v kontextu české transformace značí, že zde byly silné politické
motivy k úvěrování velkých státních podniků, aby nedošlo k jejich krachu před zprivatizováním. Takto
nastavená pravidla vedla k morálnímu hazardu, přinášejícímu dodatečné náklady spojené s pozdější
sanací bank (Kouba et al., 2005).
23
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cích do ekonomické neaktivity, tudíž se ztráta pracovních míst naplno projevila v růstu
nezaměstnanosti (Flek et al., 2010)25 .
Období po monetární krizi je spojeno se vznikem fenoménu dlouhodobé nezaměstnanosti na českém trhu práce. Zatímco nezaměstnanost začíná růst již v roce 1997, tak
nárůst dlouhodobé nezaměstnanosti, měřené jako podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na
celkové nezaměstnanosti (viz. deﬁnice v 1. kapitole), přichází až mezi roky 1999-2001.
Tento fakt vysvětluje Jurajda a Münich (2003) tím, že se začátkem recese dochází k
propouštění zaměstnanců, vedoucí ke ve zvyšujícím se počtu nově nezaměstnaných, což
relativně snižuje počet dlouhodobě nezaměstnaných. S určitým zpožděním dochází k
nárůstu podílu dlouhodobé nezaměstnanosti, což bylo na přelomu tisíciletí způsobeno
zejména rychle rostoucí strukturální složkou, pramenící z nedostatku kvaliﬁkované pracovní síly, regionálního nesouladu nabídky a poptávky po práci a jinými.
Po skokovém zhoršení absolutní většiny ukazatelů relevantních pro fungování trhu práce
nastává třetí období, vystihující pravou tvář českého trhu práce. Tato perioda trvá do
konce roku 2005, a ačkoliv během ní česká ekonomika vykazuje relativně vysoký růst
HDP, tak nezaměstnanost osciluje mezi 7-8 %. Znepokojující je v té době již všeobecně
uznávaný problém dlouhodobé nezaměstnanosti, která tvoří více než 50 % z celkové
nezaměstnanosti26 .
Tabulka 1: Nezaměstnanost v ČR
2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010
Nezaměstnanost
8,7
7,3
8,3
7,2
4,4
6,7
7,3
Registrovaná nezaměstnanost
9,0
9,2 10,2 8,1
5,4
8,0
9,0
Dlouhodobá nezaměstnanost
4,2
3,7
4,2
3,9
2,2
2,0
3,0
Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti 47,5 50,3 49,3 53,9 50,4 29,0 43,3
Poznámka: Jedná se o sezónně očištěné průměry. Dlouhodobá nezaměstnanost získána
z VŠPS.
Zdroj : Eurostat, MPSV, vlastní výpočty

Čtvrté období v letech 2006-2008 sebou přináší výrazné zlepšení na trhu práce. Zde se
však mé stanovisko poněkud odlišuje od většiny studií, např. Flek et al. (2010), které,
ačkoliv uznávají výraznou zásluhu cyklické složky na zlepšení situace v letech 2006-2008,
Masivní odchody z pracovní síly se uskutečňují v letech 1990-1993. V následujících dvou letech
dochází k přehřívání ekonomiky, což skrze cyklickou složku zabraňuje nárůstu nezaměstnanosti.
26
Zde jsou použita čísla získaná z VŠPS, značící podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na obecné nezaměstnanosti, který je v průměru o 10 p. b. vyšší než podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na registrované
nezaměstnanosti publikovaný MPSV.
25
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2011
6,7
8,6
2,7
40,3

tak se snaží srovnávat dopady krize s roky, kdy česká ekonomika zažívala jednoznačné
přehřívání. Podle mého názoru lze naopak roky 2006-2008 chápat jako „vložené”, kdy
došlo k výraznému přehřívání ekonomiky, což vyústilo v pro český trh práce nereálné
hodnoty počtu nezaměstnaných, volných pracovních míst, zájemců o práci a jiných. Na
následující roky, přestože poznamenané krizí, lze nahlížet jako na pokračování třetí periody reﬂektující reálnou situaci na trhu práce. Takto formulovaná hypotéza má smysl
v kontextu ČR. Při pohledu na některé evropské státy (např. Španělsko, Velká Británie či pobaltské republiky) je zřejmé, že krize měla na jejich trhy práce devastující
dopady, vyúsťující v nepoměrně vyšší hodnoty nezaměstnanosti než v roce 200527 . Na
druhou stranu lze nalézt státy (Polsko, Slovensko), které měly v roce 2011 výrazně nižší
nezaměstnanost než v roce 2005. V celoevropském měřítku lze konstatovat, že hlavní
ukazatele trhu práce nevykázaly ve srovnání s rokem 2005 výrazné zhoršení.
Tabulka 2: Srovnání nezaměstnanosti mezi vybranými státy EU
2005 2008 2011 2011-2005 2011-2005 (v %)
Česká republika 7,9
4,4
6,7
-1,2
-15,2
EU (27 států)
9,0
7,1
9,7
0,7
7,8
Španělsko
9,2 11,3 21,7
12,5
135,9
Velká Británie
4,8
5,6
8,0
3,2
66,7
Lotyšsko
8,9
7,5 15,4
6,5
73,0
Slovensko
16,3 9,5 13,5
-2,8
-17,2
Polsko
17,8 7,1
9,7
-8,1
-45,5
Rakousko
5,2
3,8
4,2
-1,0
-19,2
Poznámka: Jedná se o sezóně očištěné průměry.
Zdroj: Eurostat, vlastní výpočty
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR začala klesat v roce 2007 a minima dosáhla
v roce 2009. Výrazné zpoždění vykázal pokles podílu dlouhodobé nezaměstnanosti na
celkové nezaměstnanosti - v letech 2007-2008 tvořila dlouhodobá nezaměstnanost ještě
více než 50 %, v roce 2009 již jen 29 %. Vysvětlení je podobné jako u výše zmíněné recese
- nejprve došlo k výraznému poklesu celkové nezaměstnanosti, spojené i s mírně opožděným poklesem dlouhodobé nezaměstnanosti, jenže jejich podíl zůstával relativně konstantní a až při zpětně se zvyšující nezaměstnanosti způsobné nástupem recese došlo k
výraznému snížení podílu dlouhodobé nezaměstnanosti. Jestliže zvážíme počet zájemců
o zaměstnání a počet volných míst, je více než pravděpodobné, že podíl dlouhodobé
Je nutno poznamenat, že mezi trhy práce uvedených států byly v roce 2005 signiﬁkantní rozdíly.
Značně rozdílné byly i nárůsty v míře nezaměstnanosti. Přestože nárůst o 3,2 p.b. v Anglii není tak
alarmující jako o 12,5 p.b. ve Španělsku, tak se domnívám, že pro anglický trh práce, který se vždy
vyznačoval vysokou ﬂexibilitou a nízkou nezaměstnaností je takovýto nárůst citelným problémem.
27
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nezaměstnanosti se bude znovu zvyšovat. Tuto hypotézu také potvrdila nejnovější data
z let 2010-2012.
Porevoluční vývoj českého trhu práce lze, při určité simpliﬁkaci, rozdělit na čtyři období. Úvodní období bylo charakterizováno skrytými problémy, jež dávaly klamný obraz
o velmi dobrém fungování trhu práce. Recese spojená s monetární krizí v roce 1997 obnažila v plné nahotě do té doby zastřené nedostatky trhu práce, což vedlo k rapidnímu
zhoršení většiny klíčový ukazatelů ve druhém období. Po turbulentním období na konci
20. století nastává perioda stabilizace, jež reﬂektuje reálný stav trhu práce. Toto období
přerušily roky 2006-2008, kdy přehřívání české ekonomiky vedlo k nerealisticky nízkým
hodnotám nezaměstnanosti. V roce 2009 přichází zhoršení situace, které, jak se zdá,
navazuje na úroveň a tendence z roku 2005, a tudíž lze o současném vývoji hovořit jako
o pokračování třetího období.

4.1.2

Strukturální a cyklická nezaměstnanost

Nezaměstnanost můžeme rozdělit na tři složky - strukturální, cyklickou a sezónní. Většina dat publikovaných Eurostatem, potažmo ČSÚ, je již sezónně očištěná, proto zde
této složce nebude věnována pozornost28 . Cyklická složka nezaměstnanosti reﬂektuje,
v jaké části hospodářského cyklu se ekonomika nachází. Oddělení cyklické složky je
velice důležité pro vyhnutí se vynášení nepřesných úsudků o fungování trhu práce.
Přestože cyklická složka nepředstavuje takovou hrozbu jako strukturální, může i ona
vést k problémům trvalejšího charakteru, a to skrze tzv. hysterezi. Fenomén hystereze
je obecně založen na předpokladu, že současný stav je ovlivňován dřívějším chováním29 .
Tj. existuje-li po dostatečně dlouhou dobu cyklická nezaměstnanost, část z nezaměstnaných ztratí pracovní návyky a přestane si aktivně hledat práci, což vyústí v přeměnu
této části cyklické složky ve strukturální, ústící ve vyšší přirozenou míru nezaměstnanosti. Zde se naskýtá otázka, zdali jev hystereze platí i na opačnou stranu, tj. jestliže
po delší dobu cyklická složka snižuje nezaměstnanost, zdali to povede k nižší přirozené
míře nezaměstnanosti. Při pohledu na cyklickou složku v letech 2007-2008 nabývá tato
otázka na relevanci.
ČSÚ publikuje základní charakteristiky jak v neočištěné, tak v sezónně očištěné podobě. Pro
sezónní očištění časových řad zaměstnanosti a nezaměstnanosti se používá metoda TRAMO/SEATS
založená na modelu ARIMA. Za každoroční sezónní výkyv lze považovat vyšší míru nezaměstnanosti
v prvním a třetím čtvrtletí (ČSÚ, 2012b).
29
V institucionální ekonomii se ustálil termín „path dependency”, neboli závislost na minulé cestě.
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K dekompozici cyklické a strukturální složky jsem použil Hodrick-Prescottův ﬁltr, a to
již na sezónně očištěná data. Využil jsem maximální rozsah nabízených dat z VŠPS, tj.
od 1. čtvrtletí 1993 až do 4. čtvrtletí 2011. Jelikož se jedná o data se čtvrtletní frekvencí,
byl parametr ❧=1600. Hodrick-Prescottův ﬁltr oddělí od sezóně očištěné řady trendovou
a reziduální složku. Trendová složka zde zastupuje strukturální nezaměstnanost a reziduální složka cyklickou nezaměstnanost. Strukturální nezaměstnanost dosáhla maxima
ve 4. čtvrtletí 2001 (8,1 %), následný pokles se zastavil až ve 3. čtvrtletí 2008 (6 %),
od té doby znovu vykazuje mírný růst. Cyklická složka vykázala mnohem volatilnější
průběh. Nejvíce přispěla k nezaměstnanosti v 1. čtvrtletí 2000 (1,5 %), naopak globálního minima dosáhla, stejně jako strukturální nezaměstnanost, ve 3. čtvrtletí 2008
(-1,8 %). Zajímavý je vykázaný pokles v posledních dvou měřených čtvrtletích, zde je
však nutno přihlédnout, jak poznamenává např. Czesaný a Jeřábková (2009), k tzv.
„problému konců”, kdy úvodní a závěrečná pozorování nebývají dostatečně vyhlazena.
Obrázek 4.1: Dekompozice cyklické a strukturální složky nezaměstnanosti (v
%)

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty
Vedle dekompozice pomocí Hodrick-Prescottova ﬁltru lze oddělit cyklickou složku od
strukturální za použití Beveridgeovy křivky. Jedná se o graﬁckou metodu, kdy je Beveridgeova křivka deﬁnována buďto v prostoru volných pracovních míst (VPM) a zájemců
o zaměstnání, nebo v prostoru míry volných pracovních míst a míry registrované nezaměstnanosti. Metodu, kdy je na vodorovné ose počet zájemců o zaměstnání, použil
např. Flek et al. (2010), naopak metodu s mírou registrované nezaměstnanosti vydává
každoročně Česká národní banka (ČNB) v analýzách stupně ekonomické sladěnosti ČR
s Eurozónou (poslední z roku 2011). Logika Beveridgeovy křivky spočívá ve vysvětlení
vztahu mezi počtem volných pracovních míst a vývojem nezaměstnanosti (počtem zá27

jemců o zaměstnání). Jestliže dochází k nárůstu nezaměstnanosti společně s úbytkem
volných pracovních míst (poklesu nezaměstnanosti s přibýváním volných pracovních
míst), jedná se o cyklickou složku. Naopak jde-li o nárůst nezaměstnanosti spojený s
přibýváním pracovních míst (poklesu nezaměstnanosti za úbytku volných pracovních
míst), jde o strukturální složku (ČNB, 2011).
Obrázek 4.2: Beveridgeova křivka

Zdroj: MPSV, vlastní výpočty
Ke konstrukci Beveridgeovy křivky jsem aplikoval první metodu s počtem zájemců o
zaměstnání. Nejdříve jsem vytvořil Beveridgeovu křivku z měsíčních dat, jenomže výstupný graf byl pro takové množství pozorování velice nepřehledný, z toho důvodu jsem
nakonec použil roční průměry z let 1993-2010. Na horizontální osu jsem zanesl počet
zájemců o zaměstnání, a to i mezi roky 2004-2010, což by mohlo mít za následek trochu
odlišný průběh křivky, než při použití metody s mírou registrované nezaměstnanosti30 .
Při pohledu na křivku je zřejmé, že mezi roky 2006-2008 cyklická složka výrazně snižovala nezaměstnanost. V následujících dvou letech došlo naopak k výraznému nárůstu
počtu zájemců o zaměstnání spojenému s rapidním úbytkem volných pracovních míst,
což značí opačný vliv cyklické složky. Nárůst strukturální nezaměstnanosti lze najít
mezi roky 1993-1994, 1994-1995, 1999-2000 a 2003-2004.
V neposlední řadě lze pro odhadnutí výše strukturální nezaměstnanosti použít koncept NAIRU31 . NAIRU bohužel není, jak uvádí Hurník a Navrátil (2004), přímo po30

MPSV v roce 2004 zpřísnilo deﬁnici uchazeče o zaměstnání o tzv. podmínku dostupnosti. Více o
přechodu od staré k nové metodice měření registrované nezaměstnanosti viz 1. kapitola.
31
NAIRU je zkratka anglického výrazu „Non-Accelerating Inﬂation Rate of Unemployment”. Jako
český překlad se používá „míra nezaměstnanosti nezrychlující inﬂaci”, jedná se o hladinu nezaměstnanosti, při které nedochází k inﬂačním či deﬂačním tlakům.
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zorovatelná, a tudíž k jejímu měření je nutná určitá míra subjektivní ekonomické a
statistické rozvahy. Tento fakt vyplývá ze skutečnosti, že NAIRU nebyla vymezena
jako teoretický pojem, spíše se jednalo o empirický koncept, sloužící jako doporučení
pro hospodářskou politiku (Pošta, 2008a). Nejasné vymezení zapříčinilo vznik více přístupů k měření NAIRU. Pro tuto práci jsou relevantní jen metody měření střednědobé
NAIRU. Nejednodušší metodou je použití statistických modelů, jež za pomocí ﬁltrů
(nejčastěji Hodrick-Prescottova) oddělí ze sezónně očištěné nezaměstnanosti trendovou
složku, která je považována za NAIRU. Tento postup byl výše použit k dekompozici
strukturální a cyklické složky. Mezi nevýhody této metody patří subjektivní nastavení
parametru, jenž je založen na klouzavých průměrech, což může vést k absorpci části
strukturální složky. Druhou metodou je použití strukturálních modelů, které aplikuje
a doporučuje OECD. Jedná se o relativně jednoduchou metodu opírající se o triviální
model trhu práce deﬁnovaný rovnicí, kde na levé straně stojí tzv. mzdové pravidlo a
na pravé straně funkce poptávky po práci32 . Strukturální model OECD používá v poslední fázi Hodrick-Prescottův ﬁltr, což vede k značné podobnosti s výsledky získanými
ze statistických modelů. Poslední metodou je použití modelů redukované formy. Tyto
modely používají ke svému řešení často Kalmanův ﬁltr a opírají se o Gordonův model trojúhelníku, který říká, že míru inﬂace ovlivňuje míra inﬂace v minulém období,
mezera v zaměstnanosti a nabídkové šoky (Pošta, 2008b). Příklad modelu redukované
formy lze nalézt v práci Hurníka a Navrátila (2004). Model, jenž leží na pomezí mezi
druhou a třetí metodou, používá ČNB. Jedná se o semi-strukturální přístup, ve kterém
je použit Kalmanův ﬁltr (ČNB, 2011).
Obrázek 4.3: NAIRU

Zdroj: OECD, ČSÚ, vlastní výpočty
32

Pro detailnější popis např. (Pošta, 2008b).
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Číselné hodnoty NAIRU se odlišují podle použité metody měření. Všeobecně lze pozorovat vyšší hodnoty NAIRU vykázané OECD než ČNB. Hodnoty NAIRU podle OECD
se mezi roky 1998-2011 nedostaly pod hranici 6 %. Na druhou stranu vykazovaly od
roku 2004 sestupnou tendenci, a to až do roku 2011. NAIRU publikovaná ČNB dosáhla
minima v roce 2008 (5,5 %), od té doby hodnoty NAIRU rostou. Jestliže srovnáme
NAIRU vykázanou OECD a NAIRU získanou za pomoci Hodrick-Prescottova ﬁltru, je
patrné, že hodnoty od OECD jsou stálejší v čase a vykazují menší volatilitu. Nehledě
na použitou metodu lze konstatovat, že od druhé poloviny 90. let docházelo k nárůstu
NAIRU značícímu zvýšení nepružnosti na trhu práce. Naopak mezi roky 2004-2008 došlo
k značnému poklesu NAIRU. Vývoj v posledních třech letech se různí, zvážíme-li však
celkovou situaci na trhu práce, zdají se být hodnoty vykázané ČNB pravděpodobnější.

4.1.3

Flexibilita trhu práce

Pro málo pružný trh práce je charakteristická vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti.
Ačkoliv vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti ovlivňuje i hospodářský cyklus, jedná se především o krátkodobé změny, bazální determinantou výše dlouhodobé nezaměstnanosti
je strukturální složka. Z toho důvodu jí byla věnována značná pozornost v minulé podsekci. Dalším rysem charakteristickým pro málo pružný trh práce je vysoká diferenciace
regionální míry nezaměstnanosti. Za rozdílnou výší regionální nezaměstnanosti lze najít
zejména nesoulad mezi nabídkou a poptávkou práce v určitých regionech. Jestliže jsou
existující strukturální a regionální překážky doprovázeny nízkou mobilitou pracovníků,
vede to k prohlubování a zakonzervování stávajících překážek. Naopak disponuje-li pracovní síla vysokým stupněm mobility, dokáže vyhladit některé nedokonalosti na trhu
práce.
K vyjádření regionálního nesouladu nabídky a poptávky práce lze použít poměr počtu
uchazečů o zaměstnání na VPM. Pro určení regionálních rozdílů v ČR je nejprůkaznější
členění podle krajů (NUTS 3)33 . Následující obrázek zachycuje vývoj počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání na VPM mezi roky 2005-2011, a to v jednotlivých krajích
i celorepublikově. Na celorepublikové úrovni je patrný dopad cyklické složky, ke 31.12.
2007 ÚP evidovali pouze 2,3 uchazeče o zaměstnání na VPM. V roce 2011 to bylo 13,7
uchazeče, což je zlepšení oproti roku 2009, ale zhoršení ve srovnání s rokem 2005. Rozdíl
mezi roky 2011 a 2005 je způsobem vyšším počtem VPM v roce 2005, což nevyvrací
NUTS je zkratkou výrazu „Nomenklatura územních statistických jednotek”, který byl zaveden
Eurostatem v roce 1988 pro snazší komparaci mezi členskými státy. Jedná se o soustavu územních
celků začínající NUTS 0 = stát, a končící NUTS 5 = obec.
33
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výše zmíněnou hypotézu, že se trh práce stabilizuje na úrovni z roku 2005, ale spíše
ukazuje na nárůst VPM, jenž byl ke konci roku 2005 spojen se začínajícím boomem v
ekonomice. Při pohledu na regionální úroveň je zřejmá diferenciace mezi kraji, přesto
i v nejhůře postižených krajích došlo v roce 2007 k radikálnímu poklesu uchazečů na
VPM. V Praze, regionu s dlouhodobě nejnižší nezaměstnaností, nastala v roce 2007 neobvyklá situace značící evidentní přehřívání, kdy na jedno VPM vycházelo pouze 0,57
uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší situace během sledovaného období nastala v
Olomouckém kraji, kde v roce 2009 na VPM vycházelo téměř 50 uchazečů o zaměstnání.

Obrázek 4.4: Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání na VPM v krajích

Poznámka: 1 - Hlavní město Praha; 2 - Jihočeský; 3 - Jihomoravský; 4 - Karlovarský; 5
- Královéhradecký; 6 - Liberecký; 7 - Moravskoslezský; 8 - Olomoucký; 9 - Pardubický;
10 - Plzeňský; 11 - Středočeský; 12 - Ústecký; 13 - Vysočina; 14 - Zlínský; 15 - ČR
Zdroj: MPSV

Náplní předešlého odstavce byly regionální rozdíly v počtu dosažitelných uchazečů na
VPM, neméně podstatné jsou však i rozdíly mezi profesemi. Ukazatel je konstruován
analogicky s jediným rozdílem, že čitatel udává počet uchazečů o zaměstnání, kteří nemusí splňovat podmínku dostupnosti. Uchazeči o zaměstnání i VPM jsou rozděleni na
profese na základě klasiﬁkace CZ-ISCO, a to na 1. (nejobecnějším) stupni agregace34 .
Podobně jako v případě regionů, i u profesí nastalo v roce 2007 výrazné zlepšení způsobené vznikem řady VPM. V roce 2011 bylo nejméně VPM na počet uchazečů mezi
Klasiﬁkace profesí CZ-ISCO byla ČSÚ uvedena v platnost 1.1.2011 a nahradila tak předešlou klasiﬁkaci KZAM-R. Nově zavedená klasiﬁkace CZ-ISCO podléhá mezinárodním standardům vytvořeným
ILO (ČSÚ, 2010). Zavedení nové klasiﬁkace vedlo k mírné úpravě profesí. V roce 2011 je název první
skupiny „Zaměstnanci v ozbrojených silách”. V datech z předešlých let byla tato skupina označována
jako „osoby bez pracovního zařazení”, do které ale spadali zaměstnanci v ozbrojených silách. Jedná se
o skupinu čítající méně než 200 osob, která není pro analýzu stěžejní.
34
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pracovníky v zemědělství, lesnictví a rybářství. Tato skupina nepředstavuje tak závažný
problém, jelikož nemá ani 1,5 procentní podíl na celkovém počtu uchazečů. Následují o
poznání větší skupiny - úředníci a pracovníci ve službách a prodeji; v těchto skupinách
na VPM připadá přes 20 uchazečů. Největší skupinu tvoří pomocníci a nekvaliﬁkovaní pracovníci (25 % ze všech uchazečů). Pro nekvaliﬁkované pracovníky je k dispozici
nejvíce VPM, téměř 8 tisíc, z nichž 2 a půl tisíce tvoří místa vzniklá pod záštitou
aktivní politiky zaměstnanosti. Nejpříznivější poměr uchazečů na VPM je mezi specialisty, řídícími pracovníky a technickými pracovníky, tj. skupinami se značným podílem
vysokoškoláků.
Obrázek 4.5: Počet uchazečů o zaměstnání na VPM podle profesí

Poznámka: 1 - Zaměstnanci v ozbrojených silách; 2 - Zákonodárci a řídící pracovníci; 3 Specialisté; 4 - Techničtí a odborní pracovníci; 5 - Úředníci; 6 - Pracovníci ve službách a
prodeji; 7 - Kvaliﬁkovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství; 8 - Řemeslníci
a opraváři; 9 - Obsluha strojů a zařízení, montéři; 10 - Pomocní a nekvaliﬁkovaní
pracovníci
Zdroj: MPSV

Z minulých dvou odstavců rezultuje poměrně jasně, že ačkoli existují lidé co nechtějí
pracovat a zneužívají sociální dávky, je zde velká masa lidí, kteří si při nejlepší vůli najít
práci nemohou, tj. existuje zde nedobrovolná nezaměstnanost. K odhadu výše nedobrovolné nezaměstnanosti lze použít rozdíl mezi nezaměstnanými a počtem VPM. Ke konci
roku 2011 evidovali registry ÚP 492 tisíc dosažitelných uchazečů na 36 tisíc VPM. Z
toho vyplývá, že v ČR bylo 456 tisíc nedobrovolně nezaměstnaných. Při výši pracovní
síly vychází míra nedobrovolné nezaměstnanosti na 7,9 %. Jestliže zvážíme fakt, že celková míra registrované nezaměstnanosti dosahovala 8,6 %, je patrné, že nedobrovolná
nezaměstnanost je v ČR relevantní pojem. Na druhou stranu zde existuje nemalý počet
pracovních míst, jenž je zaplňován pracujícími cizinci. V ČR ke konci roku 2011 bylo
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legálně zaměstnáno 217 tisíc cizinců. Největší zastoupení měli občané Slovenska (106
tisíc) a Ukrajiny (35 tisíc). Vedle slovenských občanů zaměstnaných napříč profesním
spektrem z důvodu neexistence jazykové bariéry, zde zahraniční pracovní síla vykonává
zejména méně kvaliﬁkovanou práci. Nejčastěji působí jako pomocníci a nekvaliﬁkovaní
pracovníci, tj. skupina čítající nejvyšší počet domácích uchazečů o zaměstnání. Tato
skutečnost vede k závěru, že zde zahraniční pracovní síla substituuje nedostatečnou
poptávku z řad domácích pracovníků35 .
Při regionálním nesouladu nabídky a poptávky po práci je důležitá mobilita pracovní
síly. Jedním z ukazatelů vypovídajících o stupni mobility je objem vnitřního stěhování.
Je nutno vzít v potaz, že tento ukazatel v sobě zahrnuje i jiné motivy pro stěhování, než
je zisk pracovního místa36 . Od začátku 80. let docházelo k snižování objemu vnitřního
stěhování, tento trend se zastavil v roce 1996 a od té doby dochází k postupnému
nárůstu. Mezi roky 2001-2007 docházelo k relativnímu poklesu (absolutnímu nárůstu)
největší složky - vnitrookresního stěhování. Naopak mezikrajské stěhování, pro určení
mobility pracovní síly zřejmě nejdůležitější, vykázalo relativní nárůst. Z mezinárodní
komparace nabízené ČNB (2011) vyplývá, že regionální mobilita v ČR je vyšší než na
Slovensku či v Polsku, ale zároveň výrazně nižší než v Německu a Rakousku.
Tabulka 3: Vnitřní stěhování v ČR za roky 2001-2007
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Celkem
178404 197068 187305
191468
213688 225202
podíl v %
Vnitrookresní
46,1
45,1
44,9
45,2
45,6
44,8
Meziokresní v kraji
18,9
18,9
19,3
19,5
19,0
19,1
Mezikrajské
35,0
36,0
35,8
35,3
35,4
36,1
Zdroj:ČSÚ

2007
255689
42,8
18,7
38,5

Regionální mobilita pracovníků není jediný faktor určující ﬂexibilitu trhu práce. GotPři pohledu na počet uchazečů o zaměstnání mezi nekvaliﬁkovanými pracovníky, vyznívá termín
„nedostatečná poptávka po práci” nepatřičně, přesto se jím dá popsat momentální situace. ČNB (2011)
nabízí vysvětlení pramenící z faktu, že zahraniční pracovníci bývají najímáni přes agentury práce. Najímání pracovníků přes agentury práce je pro zaměstnavatele pružnější oproti přímému zaměstnávání,
protože pro zaměstnance agentur práce neplatí zákaz řetězení smluv na dobu určitou. Tato skutečnost
hraje např. ve stavebnictví podstatnou roli, nicméně zde ﬁguruje i nedostatečná motivace domácích
uchazečů k vykonávání nekvaliﬁkované fyzické práce.
36
Vnitřní migrace je deﬁnována jako změna trvalého pobytu za hranice administrativní jednotky
(nejčastěji obce) v rámci území ČR (ČSÚ, 2012c). V ukazateli se tudíž nepromítne dojíždění za prací,
jestliže místo trvalého pobytu zůstane neměnné. Z toho důvodu nezahrne dojíždění na část nebo i
celý pracovní týden do velkých měst, což není neobvyklý případ. Ukazatel zahrnuje i cizince s trvalým
pobytem v ČR, kteří se přestěhují.
35

33

tvald (2004) přišel s velice zajímavým ukazatelem hodnotícím dopady strukturálních
změn na ﬂexibilitu trhu práce v 90. letech37 . Ukazatel vychází z Markovových řetězců a
deﬁnuje pravděpodobnost přechodu mezi jednotlivými stavy - zaměstnaný, nezaměstnaný a ekonomicky neaktivní. Z podstaty Markovových řetězců vyplývá, že mezi třemi
stavy existuje devět možných transformací - devět podmíněných pravděpodobností, jež
mohou být reprezentovány maticí. Konstrukce ukazatele vychází z individuálních odpovědí zaznamenaných ve VŠPS, které jsou posléze agregovány na celou populaci. Získané
výsledky jsou pro tuto práci velice zajímavé, protože je v nich zachycen prudký nárůst
pravděpodobnosti setrvání v nezaměstnanosti, za podmínky, že byla osoba nezaměstnaná předešlé období. Toto zjištění koresponduje s nárůstem dlouhodobé nezaměstnanosti na přelomu tisíciletí. Rostoucí pravděpodobnost setrvání v nezaměstnanosti byla
vykoupena nižší pravděpodobností opuštění nezaměstnanosti, a to jak do zaměstnání
či mimo pracovní sílu. Tento fakt poukazuje na vznik rigidit na trhu práce souvisejících
s recesí po monetární krizi v roce 1997.
Zvyšující se pravděpodobnost setrvání v nezaměstnanosti vedla ke značné změně struktury času stráveného v nezaměstnanosti. Během 90. let docházelo k pozvolnému přelévání z kategorie krátkodobě nezaměstnaných k dlouhodoběji nezaměstnaným. Zlom
nastal mezi roky 1999-2000, kdy se skokově zvýšila dlouhodobá nezaměstnanost (podíl
nezaměstnaných nad 12 měsíců na celkové nezaměstnanosti) z 32,7 na 47,5 p.b. Jak
již bylo dříve zmíněno, změna výše dlouhodobé nezaměstnanosti se promítne s určitým zpožděním, v tomto případě se jednalo o dozvuk monetární krize z roku 1997. V
následujících letech podíl dlouhodobé nezaměstnanosti osciloval okolo 50 % (maxima
dosáhl v roce 2006 - 53, 9 %). V roce 2009 došlo ke skokovému snížení dlouhodobé nezaměstnanosti na 29 %, tento údaj lze bohužel považovat za „výkyv” způsobený cyklickou
složkou nereﬂektující reálnou situaci, což se potvrdilo v roce 2010 zpětným nárůstem
o necelých 15 p.b. Podíl krátkodobě nezaměstnaných (méně než 3 měsíce) nepřesáhl v
poslední dekádě 20 procentní hranici (znovu s výjimkou v roce 2009). Podíl kategorií
představujících „středně dlouhodobou” nezaměstnanost (3-6 měsíců respektive 6-12 měsíců) zůstal během posledních dvaceti let nejstabilnější. Podíl nezaměstnaných po dobu
3-6 měsíců představoval v roce 2010 15, 4 % a po dobu 6-12 měsíců 22,9 % nezaměstnaných.
Vznik fenoménu dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR lze datovat do konce 90. let. Přestože cyklická složka dokáže výrazně snížit podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové
Tento ukazatel se mi jevil natolik zajímavý, že bylo mou ambicí přepočítat jej za poslední desetiletí.
Naneštěstí nejsou data veřejně publikována a výpočet od ČSÚ je absolutně mimo mé ﬁnanční možnosti.
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Obrázek 4.6: Struktura nezaměstnanosti podle délky trvání

Zdroj: OECD
nezaměstnanosti, zářným příkladem budiž rok 2009, jedná se především o krátkodobější
výkyvy. Základ dlouhodobé nezaměstnanosti tvoří strukturální omezení na trhu práce
společně s regionálním nesouladem nabídky a poptávky po práci, zejména nedostatečnou nabídkou VPM. Regionální mobilita pracovní síly v ČR není na takové úrovni, aby
dokázala vyhladit nerovnosti mezi regiony. Nesoulad panuje i mezi nabídkou a poptávkou po práci z hlediska profesního spektra, kdy zejména pro nekvaliﬁkované pracovníky
není dostatek VPM, z čehož plyne jejich velký podíl mezi dlouhodobě nezaměstnanými. O to je nepříjemnější fakt, že nekvaliﬁkovaná práce (např. ve stavebnictví či
zpracovatelském průmyslu) je často substituována ze zahraničních zdrojů. Vysvětlení
tohoto paradoxu se nachází v institucionálním rámci trhu práce, kdy je najímání cizích
pracovníku přes agentury leckdy ﬂexibilnější, z velké míry též nedostatečnou motivací
domácích pracovníků, či neschopností vykonávat nabízenou práci z důvodu zdravotního,
věkového či jiného omezení.

4.2

Dlouhodobá nezaměstnanost z mikroekonomické perspektivy

Minulá sekce, nahlížející na problém dlouhodobé nezaměstnanosti z makroekonomické
perspektivy, naznačila možné důvody vzniku a setrvání relativně vysokého podílu dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných. Následující sekce se zaměřuje na fenomén dlouhodobé nezaměstnanosti v individuální rovině. Cílem této sekce
bude prozkoumat, do jaké míry strategie zaujímané dlouhodobě nezaměstnanými doplňují strukturální problémy trhu práce, a tím se podílejí na dlouhodobé nezaměstnanosti.
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4.2.1

Strategie nezaměstnaných vůči systému sociálního zabezpečení

S nedostatečnou motivací nezaměstnaných se v odborné a ještě častěji ve veřejné debatě spojuje existence a výše sociálních dávek. Hora (2008) rozděluje dvojí přístup k
nastavení sociální ochrany v nezaměstnanosti. První, tzv. tvrdý přístup, zohledňuje vedle ekonomických argumentů také důraz na pracovní etiku a hlásá, že sociální dávky
by neměly představovat pro nezaměstnané možnost volby. Dále se opírá o princip, že i
nejméně vhodné zaměstnání by mělo být výhodnější než sociální dávky a v neposlední
řadě klade důraz na rozlišování zasloužených a nezasloužených klientů sociální ochrany.
Názorový protipól, někdy označovaný jako „poverty lobby”, se opírá o argument, že stát
by měl zajistit svým občanů možnost pracovního uplatnění. Za přetrváváním dlouhodobé nezaměstnanosti vidí strukturální problémy způsobené globálními ekonomickými
procesy spíše než nedostatečnou motivaci pracovníků. Oba názorové tábory mají v
současné společnosti své zastánce, kteří však staví spíše na ideových než věcných argumentech (Hora, 2008).
Rabušic a Sirovátka (1999) poukazují na fakt, že veřejné mínění se odvíjí od soustavy hodnot zatížených ideologií, která dává veřejnosti návod na posuzování společenských problémů. Takto formulovaná hypotéza vede k přesvědčení, že institucionální
tvar a štědrost sociálního státu je přímo závislá na rozdílech mezi národními kulturami.
Jestliže se jedná o postoj k sociální politice na obecné úrovni, lidé se rozhodují zejména
na základě politických a ideologických hodnot, zatímco při konkrétnějších opatřeních
dochází k upřednostnění individuálního prospěchu z dané situace. Přijímání sociální
politiky se také liší, ve vnímání zdali se jedná o prospěch pro velkou část společnosti
nebo jen pro marginální skupiny. Tento fakt je pro tuto práci důležitý, protože marginální skupiny tvoří podstatnou část dlouhodobě nezaměstnaných. Následující obrázek
vykresluje představy české společnosti z konce 90. let o tom, kdo by měl mít právo
na sociální podporu v případě, že by mělo dojít ke zredukování výdajů na sociální
zabezpečení (Rabušic - Sirovátka, 1999).
Závislost na sociálních dávkách není prvotně kulturně podmíněná (preferovaná před
zaměstnáním). Přesto nastávají situace, kdy nezaměstnaní volí raději jistotu sociálních
dávek před nejistým (dočasným) vstoupením na trh práce. Faktor jistoty je pro nezaměstnané někdy podstatnější než samotná výše získaných dávek. Přestože se dávky
zdají být naprosté většině nezaměstnaných neuspokojivé, ukazuje se, že nezaměstnaní
nemají dostatečnou motivaci k přijetí špatně placené práce. Aspekt kvality práce a výše
mzdy se zdá být velice důležitý. Samotní nezaměstnaní vnímají pobírání sociálních dá36

Obrázek 4.7: Míra oprávnění sociální podpory

Poznámka: 1 - Lidé odmítající pracovat; 2 - Přistěhovalci; 3 - Romové; 4 - Bezdomovci;
5 - Bezdětné domácnosti; 6 - Nezaměstnaní; 7 - Osamocení lidé; 8 - Mladí lidé; 9 - Chudí
lidé; 10 - Studenti; 11 - Vdovy, vdovci; 12 - Domácnosti s 1 platem; 13 - Svobodné
matky; 14 - Důchodci; 15 - Domácnosti s dětmi; 16 - Handicapovaní lidé
Zdroj: Rabušic a Sirovátka (1999)
vek jako legitimní. Společným rysem mnoha dotazovaných je snaha distancovat se od
nezaměstnaných, již nemají zájem pracovat a stávají se tak nezaslouženými odběrateli
dávek. Pocit nespravedlnosti je vnímán jako obecný rys systému, z toho důvodu se
necítí provinile při vstupu na nelegální pracovní trh, kde si přivydělávají další důchod
k jistému základu z dávek. Ačkoliv pro nezaměstnané není pobírání dávek primární
strategií, dochází často k adaptaci a vytvoření dlouhodobé strategie založené na plnění
pravidel zajišťujících odběr dávek. Jeden z nejzávažnějších problémů lze najít v nahlížení na sociální dávky jako na substitut zaměstnání zaručující materiální zabezpečení
(přestože nedostatečné) spíše než jako na pozitivní pobídku k nalezení práce (Sirovátka,
2000 ; Hora 2008).

4.2.2

Ekonomická situace dlouhodobě nezaměstnaných - používané strategie

Většina nezaměstnaných považuje svoji ekonomickou situaci za neuspokojivou. Hora
(2008) na základě příjmů a výdajů deﬁnuje čtyři kategorie domácností: domácnosti bez
ﬁnančních problémů, domácnosti s drobnými ﬁnančními problémy, domácnosti používající řadu úsporných strategií a domácnosti, které si ani přes úsporné strategie nedokáží
zabezpečit základní životní potřeby. Mezi první dvě kategorie spadají zejména domácnosti, kde ﬁguruje alespoň jeden zaměstnaný. Naopak poslední kategorie je z podstatné
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části tvořena domácnostmi, kde je jen jeden člen v produktivním věku nebo jsou oba
nezaměstnaní. Doplňující informace o nezaměstnanosti rodinných příslušníků přináší
Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002). Z tabulky vyplývá, že domácnosti, kde jsou oba
partneři nezaměstnaní, představovaly necelých 30 % dotázaných. Jurajda a Münich
(2003) zkoumali typologii dlouhodobě nezaměstnaných z pohledu dosaženého vzdělání
partnerů a počtu dětí. Výsledky přinesly zajímavé zjištění, že zlomovým bodem je
čtvrté dítě. Jestliže měli oba partneři pouze základní vzdělání a čtyři děti, tak u 90 %
rodin ﬁguroval alespoň jeden dlouhodobě nezaměstnaný, při třech dětech to bylo jen 40
%. Nárůst pravděpodobnosti dlouhodobé nezaměstnanosti spojený se čtvrtým dítětem
se projevil nejen mezi partnery se základním vzděláním, ale i mezi více vzdělanými
páry. Ve chvíli, kdy má žena 4 děti je pravděpodobnější, že nebude chodit do práce,
ale obhospodařovat domácnost, přesto může být hlášena na ÚP, aby získala statut nezaměstnaného. Statut nezaměstnaného je důležitý, protože při něm sociální pojištění
hradí stát na rozdíl od situace, kdy je osoba ekonomicky neaktivní.
Tabulka 4: Nezaměstnanost rodinných příslušníků (v %)
Nezaměstnanost Nezaměstnanost Nezaměstnanost Nezaměstnanost
partnera/ky
dítěte
sourozence
rodičů
11,5
14,8
10,7
Ano
28,9
88,5
85,2
89,3
Ne
71,1
Zdroj: Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002)

Nejčastějším typem řešení svízelné ﬁnanční situace mezi nezaměstnanými jsou tzv.
úsporné strategie. Charakteristickým prvkem úsporných strategií je pečlivé hospodaření s příjmy. Spravování rodinných ﬁnancí má na starost ve většině případů žena, což
pramení ze skutečnosti, že ženy dokáží lépe alokovat ﬁnanční prostředky nutné k zabezpečení rodiny38 . Při zjevném nedostatku ﬁnancí k pokrytí všech potřeb domácnosti
dochází k nastavení priorit, jež určí, kde se dá šetřit a které výdaje jsou naopak nezbytné. Mezi výdaje, na kterých se dá šetřit jen velice obtížně patří zejména náklady
na bydlení. Nezaměstnaní se naopak dokáží výrazně uskromnit ve výdajích na ošacení,
potraviny, kulturu a celkově na společenský život39 . Jednou z praktikovaných úsporných
strategií je také substituování některých zdrojů z vlastní produkce. Mezi příklady této
metody patří: pěstování vlastní zeleniny, chov domácích zvířat či sběr dřeva na topení.
38

Zde je nutné poznamenat, že se jedná o úsporné strategie, díky kterým se snaží domácnosti ušetřit
kde to jen jde. Naopak v situaci, kdy má domácnost dostatek prostředků, nebývá šetřivost ženským
charakteristickým rysem (Hora, 2008).
39
Výrazné úspory v oblasti společenského života můžou vést až k pocitům stigmatizace, jelikož
nezaměstnaní nedokáží udržet životní styl, který je pro společnost obvyklý.

38

Je patrné, že na vesnici žijící nezaměstnaní mají k vlastní produkci větší prostor než
městští nezaměstnaní. Někteří nezaměstnaní si ani přes úsporné strategie nedokáží zabezpečit základní životní potřeby - ubytování, léky, energie a jiné. Z toho plyne, že část
zejména dlouhodoběji nezaměstnaných trpí materiální deprivací hraničící s absolutní
chudobou (Hora, 2008).
Alternativou úsporných strategií je vypůjčení si peněz. K této strategii zaujímají nezaměstnaní značně ambivalentní postoj. Pro část z nich, zejména pro starší generace, je
půjčování si peněz nepřípustnou metodou a raději využijí úsporné strategie. Na druhé
straně existují nezaměstnaní, kteří si půjčují jak menší částky na provoz, tak na větší
výdaje. Hora (2008) uvádí, že naprostá většina dotazovaných si půjčuje od rodinných
příslušníků, známých či sousedů a jen výjimečně od ﬁnančních institucí. Tento fakt je
v rozporu s některými zahraničními studiemi, které poukázaly na časté výpůjčky od
ﬁnančních institucí.
Jako shrnutí lze konstatovat, že nezaměstnaní nejčastěji používají úsporné strategie.
Tyto strategie nejsou primárně zamýšlené, nýbrž vyplývají ze zhoršených ﬁnančních
podmínek domácností spojených se ztrátou zaměstnání. Jsou doprovázeny někdy až
úzkostlivě přesným hospodařením, které však na nezaměstnané působí poněkud dvousečně. Na jednu stranu se dokáží naučit šetřit, ale na druhou stranu to vede ne přímo
k neochotě pracovat, ale spíše k navyknutí si na jistý příjem, ačkoliv malý. Tento fakt
výrazně přispívá k utváření strategií při hledání si pracovního místa, o čemž bude pojednávat následující podsekce.

4.2.3

Strategie dlouhodobě nezaměstnaných při hledání pracovního místa

Pro porozumění strategiím aplikovaným dlouhodobě nezaměstnanými při hledání pracovního místa je dobré deﬁnovat, jaký význam a přínos pro nezaměstnané plyne ze
zaměstnání. Největším motivem pro najití si zaměstnaní je bezesporu ﬁnanční přínos
zabezpečující určitý životní standard. Mezi materiální výhody plynoucí ze zaměstnaní
lze zařadit, především u žen, i ekonomickou nezávislost na partnerovi. Motivy nezaměstnaných však nejsou jen materiálního charakteru. Někteří nezaměstnaní, zejména ze
starší generace, kteří byli zvyklí pracovat, se odvolávají na tzv. pracovní etiku - považují
chození do zaměstnání za jeden z pilířů lidské existence. I pragmatičtější nezaměstnaní
vnímají nemateriální výhody plynoucí ze zaměstnání. Sociální kontakt na pracovišti je
velmi často zmiňován jako pozitivní externalita, zabraňující upadnutí do sociální izolace z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti. Pracovní vytížení dále slouží jako prevence
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proti pocitům neužitečnosti a nedostatečné životní náplně. Zejména mladší zástupci
z řad nezaměstnaných vyzdvihují důležitost získání praxe. Naopak mají obavu, že při
dlouhodobější nezaměstnanosti ztratí kontakt s trhem práce, což povede ke snížení jejich
šancí na zisk budoucího zaměstnání (Hora, 2008).
Jak již bylo výše zmíněno, většina nezaměstnaných chce pracovat, přesto existují životní
situace, kdy mají nezaměstnaní sníženou motivaci ke hledání, potažmo přijmutí zaměstnaní. Sníženou motivaci ke hledání zaměstnání vykazují ženy s malými dětmi, jejíchž
příjem však často nebývá primárním zdrojem rodinných ﬁnancí, dále nezaměstnaní,
kteří musí pečovat o zdravotně či jinak handicapovanou osobu. V neposlední řadě jsou
to lidé v předdůchodovém věku, kteří byli z nějakého důvodu propuštěni a bojí se, že
si již nenajdou práci. Přesto si nechtějí požádat o předčasný důchod z důvodu sankcí a
snaží se tento čas „překlenout” na podpoře v nezaměstnanosti (sociálních dávkách)4041 .
Dlouhodobě nezaměstnaní využívají různorodé strategie při hledání zaměstnaní, které
však vykazují některé charakteristické prvky. Čerstvě nezaměstnaní bývají relativně
optimističtí a nepřipouští si, že by si nedokázali najít pracovní místo. S postupujícím
časem, za podmínky že si místo nenajdou, se stávají o poznání skeptičtějšími a po
uplynutí určitého času může dojít k úplné ztrátě víry v nalezení zaměstnání, což uvrhne
dlouhodobě nezaměstnané do pasivity, a tím dojde k dovršení „bludného kruhu” pasti
nezaměstnanosti. Jak ukazuje Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002), dosažené vzdělání
nezaměstnaných hraje roli v jejich odhadu, jakou mají šanci nalézt práci (jak dlouho ji
budou hledat).
Tabulka 5: Souvislost vzdělání a odhadované doby hledání nového zaměstnání
(v %)
Základní Vyučen Středoškolské Vysokoškolské
méně než 6 měsíců
74,6
81,4
83,0
90,1
od 6 do 12 měsíců
9,9
9,6
8,5
4,4
více než 12 měsíců
15,5
9,1
8,5
5,5
Zdroj: Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002)
40
Podmínky odchodu do předčasného důchodu jsou popsány v zákoně 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. V novelizacích zákona z roku 2001 bylo ustanoveno penále za odchod do předčasného
důchodu, toto penále může mít jak dočasný, tak trvalý charakter. Novely z roku 2001 vznikly jako
odpověď narůstajícím odchodům do předčasného důchodu během 90. let.
41
Podporu v nezaměstnanosti smí pobírat jen ten, kdo během minulých dvou let získal, alespoň 12
měsíců důchodového pojištění. Délka podpory je 5 měsíců do 50 let uchazeče, mezi 50-55 lety 8 měsíců
a 11 měsíců u starších uchazečů. Mezi nejčastější dávky patří: pobírání životního minima, přídavek na
dítě či příspěvek na bydlení (MPSV, 2012b).
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Významným faktorem ovlivňujícím přijetí zaměstnání je jeho kvalita a výše mzdy. Požadavky na výši příjmu jsou u nezaměstnaných vesměs realistické. Mareš, Sirovátka
a Vyhlídal (2002) poukazují na poměrně silnou korelaci očekávané mzdy a minimální
mzdy, za kterou by byli ochotni pracovat. V očích nezaměstnaných by se měl čistý výdělek ze zaměstnání, po odečtení výdajů na dopravu a jiné nutnosti spojené s prací,
odlišovat od výše příjmu v době, kdy zůstávají ekonomicky neaktivní a pobírají sociální
dávky. Z toho důvodu nejsou někdy ochotni přijmout práci za minimální mzdu, jenomže
zaměstnavatelé jsou si vysoké nezaměstnanosti vědomi, tudíž tlačí mzdy dolů a znovu
vzniká past nezaměstnanosti42 . Jestliže k tomu připočteme levnou pracovní sílu z ciziny,
můžeme dojít k výše zmíněnému paradoxu nedostatečné poptávky po nekvaliﬁkované
práci z domácích zdrojů v situaci vysoké nezaměstnanosti mezi nekvaliﬁkovanými pracovníky. Tento paradox může být zapříčiněn i skutečností, že zaměstnavatelé nahlížejí
na část dlouhodobě nezaměstnaných jako na marginalizované a nechtějí je zaměstnat
(Hora, 2008).
Tabulka 6: Preferované strategie (v %)
Preferovaná strategie
Podíl v %
Získat nové zaměstnání co nejdříve za
18,1
každou cenu
Počkat nějakou dobu, zda nenajdu
zaměstnání alespoň stejně dobré jako
64,0
předešlé
Počkat tak dlouho, dokud nenajdu
zaměstnání alespoň stejně dobré jako
11,6
předešlé
Mohu situaci vyřešit i na delší dobu
6,3
jinak než zaměstnáním
Poznámka: Tabulka se týká těch, kdo svůj příjem ze ztraceného zaměstnání deklarují
pro svoji domácnost jako hlavní či paritní.
Zdroj: Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002)

Stupeň ﬂexibility nezaměstnaných hraje v šanci nalezení nového zaměstnání podstatnou roli. Pro většinu nezaměstnaných není přestěhování se do jiného okresu možnou
strategií, a to z důvodu vysokých ekonomických, ale i sociálních nákladů. Toto zjištění
dokresluje relativně nízkou mobilitu pracovní síly, co více, lze konstatovat, že majoritním motivem mezikrajského stěhování není snaha najít si práci, alespoň ne mezi
nezaměstnanými. Dojíždění za prací je přijatelnější pro větší vrstvu nezaměstnaných,
42

Minimální mzda je k 1.1.2012 8000 Kč.
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přesto by nezaměstnaní spíše preferovali změnit druh práce či nastoupit do rekvaliﬁkace
(Mareš - Sirovátka - Vyhlídal, 2002).
Tabulka 7: Flexibilita nezaměstnaných (v %)
Ano Spíše ano (Spíše) ne
Stěhovat se do jiného okresu
12,8
7,2
80,0
Dojíždět více než 30 km
21,9
11,9
66,2
Přijmout částečný úvazek
28,2
20,3
51,5
Horší platové podmínky
10,9
13,6
75,5
Změnit druh práce
66,4
16,6
17,0
Práce s nižší úrovní kvaliﬁkace 36,5
15,9
47,6
Podstoupit rekvaliﬁkaci
58,2
17,2
24,6
Poznámka: Otázka zněla: "Byl byste ochoten.....?"
Zdroj: Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002)

Zabezpečení si vyššího životního standardu se jeví jako primární motivace dlouhodobě
nezaměstnaných k nalezení si práce. Od toho se odvíjí, že nástup do práce s horšími
platebními podmínkami je většinou nepřijatelná varianta. Dlouhodobě nezaměstnaní
nejsou dostatečně motivování, jestliže by se čistý výdělek z práce příliš neodlišoval od
výše příjmu v době, kdy jsou nezaměstnaní a pobírají dávky. Vedle ﬁnančního přínosu
z práce uvádějí dlouhodobě nezaměstnaní též výhody plynoucí ze sociálního kontaktu
na pracovišti.
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5

Závěr

Recese spojená s monetární krizí v roce 1997 zapříčinila výrazné zhoršení většiny ukazatelů trhu práce. Výjimku netvořila ani nezaměstnanost, která zaznamenala na konci 90.
let znatelný nárůst. S mírným zpožděním se dostavil také nevyhnutelný nárůst dlouhodobé nezaměstnanosti. Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti
osciloval v následujících letech okolo 50 %. Výrazné zlepšení ve fungování trhu práce
lze vypozorovat až mezi roky 2006-2008. Toto období bylo ukončeno ﬁnanční krizí, jež
negativně ovlivnila i trh práce.
S touto deskripcí vývoje trhu práce lze těžko nesouhlasit, přesto se můj pohled na
momentální situaci na trhu práce poněkud odlišuje od všeobecně uznávaného názoru.
Zatímco těch málo studií, které se zabývají trhem práce v posledních letech, poukazuje
zejména na dopady krize a pokouší se o komparaci současné situace s lety 2006-2008,
já nahlížím na momentální stav jako na znovu vrácení se k situaci věrně reﬂektující
kondici českého trhu práce. Roky 2006-2008 lze chápat jako „vložené”, kdy docházelo
k výraznému přehřívání české ekonomiky, což vyústilo ve vysokou nabídku práce a
nereálně nízké hodnoty nezaměstnanosti, později i dlouhodobé nezaměstnanosti.
K podpoření této hypotézy jsem za pomoci Hodrick-Prescottova ﬁltru provedl dekompozici strukturální a cyklické složky nezaměstnanosti, která jasně poukázala na výrazné
odlehčení cyklické složky v letech 2007-2008. Podobný závěr vykázala i Beveridgeova
křivka, s tím rozdílem, že cyklická složka „pomáhala” trhu práce již od roku 2004. Snad
nejzářnějším příkladem ekonomického boomu budiž situace z konce roku 2007, kdy v
Praze na jedno VPM vycházelo pouze 0,57 uchazeče o zaměstnání. Na druhou stranu je
nutno zmínit, že i strukturální nezaměstnanost, jak poukazuje např. konstrukce NAIRU,
zaznamenala v těchto letech snížení.
Za základ dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR lze chápat strukturální a regionální nesoulad mezi nabídkou a poptávkou práce. Jedním ze strukturálních omezení byl zejména
dříve nedostatek kvaliﬁkované pracovní síly, v ČR je jeden z nejnižších podílů vysokoškolsky vzdělaných lidí v EU. Ačkoliv v posledních letech došlo k velkému nárůstu
počtu lidí studujících vysoké školy, mezi dlouhodobě nezaměstnanými je stále velký počet nekvaliﬁkovaných pracovníků. Proto je zarážející, že manuální nekvaliﬁkovaná práce
je zde často substituována ze zahraničních zdrojů. Tento paradox lze vysvětlit jak ﬂexibilnějším najímáním cizích pracovníků přes agentury, tak na individuální úrovni, kdy
pro nezaměstnané není přijetí nekvalitního místa preferovanou strategií.
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Regionální nesoulad nabídky a poptávky po práci se významně promítá do dlouhodobé
nezaměstnanosti ČR také z důvodu relativně nízké mobility pracovní síly. Na agregátní
úrovni je regionální mobilita srovnatelná s okolními státy, ale na individuální úrovni
se ukazuje, že přestěhování do jiného okresu (kraje) je pro dlouhodobě nezaměstnané
téměř nepřijatelná strategie, jelikož s sebou nese vysoká ekonomická a sociální rizika. Z
toho důvodu se zdá, že regionální mobilita může sloužit jako prevence, nikoliv jako lék
na dlouhodobou nezaměstnanost.
Ze strategií, jež dlouhodobě nezaměstnaní aplikují vůči systému sociálního zabezpečení,
vyplývá, že pobírání sociálních dávek není prvotně preferovaná volba. Nicméně závislost
na dávkách nutí dlouhodobě nezaměstnané k zaujmutí různých úsporných strategií,
které mohou vést k navyknutí si na nižší, ale jistý životní standard, což může vést k
nedostatečné motivaci ke hledání si práce.
Nechť tuto práci uzavře konstatování, že ačkoliv některé strategie zaujímané dlouhodobě
nezaměstnanými vedou k prohloubení dlouhodobé nezaměstnanosti, jádro problému
tkví v strukturálních a regionálních nedokonalostech českého trhu práce, a to zejména
v nedostatečné nabídce VPM.
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