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Abstrakt 

Cílem práce je modelové srovnání ekonomiky České republiky s ekonomikou dalšího, 

v mnoha ohledech podobného, členského státu – Rakouska. Základem je popsání 

hlavních sledovaných makroekonomických ukazatelů, hospodářské politiky a politiky 

zaměstnanosti. Na základě těchto východisek je možné vytvořit podrobnou analýzu 

ekonomik obou států a provést jejich vzájemné srovnání. Smyslem je popsat, ve kterých 

oblastech byly přístupy obou států úspěšné a ve kterých jsou stále rezervy, které se mohou 

stát příštími výzvami k řešení. 

 

Abstract 

The main goal of the thesis is comparison of economy of the Czech Republic and 

economy of nearly similar European union state, Austria. The first fundamental step is 

description of the main macroeconomics indicators, economic policy and employment 

policy. This basis allows to perform detailed analysis of both states‘s economies and their 

mutual comparison. The main purpose is to define, in which fields were the approaches 

of each state successful, and which fields remain as opportunity for future improvement. 
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ÚVOD 

 V současné době patří nezaměstnanost k jednomu z nejsledovanějších ekonomických 

ukazatelů v Evropě. Snižování vysoké míry nezaměstnanosti je jednou z hlavních priorit 

národních vlád ve většině členských zemí Evropské unie. Problémy na pracovních trzích 

potřebují změny v přístupu k jejich řešení. Přestože mezi státy EU je značná diference, 

lze najít i velké množství společných rysů, například nezaměstnanost vyšších věkových 

skupin, mladých lidí a absolventů škol, rozdílná nezaměstnanost mezi muži a ženami a 

dlouhodobá nezaměstnanost.  

 

Rakousko a Česká republika byli po staletí součástí Habsburské monarchie. V roce 1918 

došlo k rozpadu Rakouska-Uherska na dílčí státy a mimo jiné vzniklo Rakousko a 

Československo. Poválečné Rakousko se stalo jedním z ekonomicky nejvýkonnějších 

států v Evropě, protože ho v minulosti vyvedla do popředí vláda Habsburků, která trvala 

až do 1. světové války. Po 2. světové válce prošly oba státy velmi rozdílným politickým 

vývojem. V roce 1950 bylo HDP na hlavu v ČSR vyšší než v Rakousku, v roce 1989 pak 

dokazoval tento ukazatel v ČSR už jen 58 % Rakouska, přitom se uvádí, že těsně po 2. 

Světové válce Rakousko zaostávalo za ČSR o 28 let. Od roku 1995 je Rakousko členem 

Evropské unie, Česká republika do EU vstoupila až v roce 2004, což bylo impulsem 

k vytvoření příznivějšího prostředí pro snižování nezaměstnanosti.  

 

 Vývoj v České republice můžeme charakterizovat jako období zcela zásadních změn v 

orientaci společnosti na rozdíl od Rakouska, ve kterém se po celou dobu vyvíjelo totéž 

společenské zřízení. Přesto jsou oba státy nuceny řešit v současné době velmi podobné 

problémy s nezaměstnaností a po vstupu ČR do EU obě země koordinují své politiky 

zaměstnanosti v souladu s principy Evropské strategie zaměstnanosti. Politika 

zaměstnanosti tedy patří mezi koordinované politiky EU a je prováděna prostřednictvím 

národních akčních plánů zaměstnanosti. V České republice se nezaměstnanost, jako 

„nový“ společenský jev, objevila po listopadu roku 1989, společně s důsledkem 

transformace české ekonomiky a začala vznikat potřeba míru nezaměstnanosti regulovat. 
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Charakter nezaměstnanosti je výsledkem dlouhodobého vývoje hospodářství, přijatá 

opatření se postupně měnila a rozšiřovala. V současnosti je kladen důraz především na 

tzv. strukturální politiky s všeobecnou působností, jejichž cílem je pozitivně ovlivnit 

celkovou nabídku práce prostřednictvím nepřímých nástrojů. Charakteristika 

nezaměstnanosti a příčiny jejího vzniku se vzhledem k rozdílnému společenskému vývoji 

v jednotlivých státech liší. Rostoucí výše nezaměstnanosti má za následek negativní vliv 

na ekonomiku daného státu i na jeho obyvatele. Hlavní problémy související 

s nezaměstnaností jsou spojené s finančními těžkostmi, psychickými problémy a celkově 

se odráží na životním stylu lidí.   
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CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Téma bakalářské práce je komparace politiky zaměstnanosti mezi Českou republikou a 

další členskou zemí Evropské unie Rakouskem. Hlavním cílem je porovnání vývoje míry 

nezaměstnanosti a aktivní politiky v daných státech na základě porovnání vybraných 

ekonomických ukazatelů. Komparace je uskutečněna dle některých demografických 

ukazatelů, jako jsou pohlaví, věk či vzdělání ve sledovaném období mezi roky 2008 a 

2018. Většina dat použitá v analytické části bakalářské práce byla získána z databáze 

Eurostatu a z materiálů českého statistického úřadu. 

 

Moje bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část práce je věnována teoretickým 

východiskům, kde definuji základní pojmy, především hrubý domácí produkt, 

nezaměstnanost, hospodářskou politiku, trh práce a politiku zaměstnanosti.  Druhá část je 

analytická, kde analyzuji jednotlivé ekonomické ukazatele související s tématem. Třetí 

kapitola je zaměřená na vlastní návrhy řešení. 

 

Metoda komparace souvisí s metodou analogie a spočívá v odvození závěrů na základě 

podobnosti s jiným systémem. Tato metoda je použita v analytické části při zhodnocení 

porovnání míry nezaměstnanosti.  

Metoda analýzy funguje na základě rozkladu zkoumaného systému na jednotlivé dílčí 

části a tyto části se následně podrobí dalšímu zkoumání. Tato metoda je využita hlavně 

v teoretické části bakalářské práce.  

Metoda syntézy spočívá ve spojení již získaných poznatků pomocí analýzy v jeden celek. 

Tato metoda napomáhá k pochopení vzájemných souvislostí. Syntéza je použita 

v teoretické i analytické části práce. 

Při metodě modelování je vytvořen model, například graf, představující zjednodušený 

obraz reality a zároveň respektující klíčové skutečnosti. Tato metoda je využita 

v analytické části.  
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část bakalářské práce je věnována základním pojmům makroekonomie, hlavně 

se soustředí na hrubý domácí produkt a nezaměstnanost. Dále se věnuje hospodářské 

politice jakožto východisku makroekonomie, kde se nejvíce zaměřuje na politiku 

zaměstnanosti. V rámci politiky zaměstnanosti je popsán trh práce a to 

z  makroekonomických i mikroekonomických hledisek. V závěru teoretické části je 

nastíněna problematika aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti.  

1.1 Makroekonomický přehled 

Makroekonomie má svůj nenahraditelný význam zejména pro tvůrce hospodářské 

politiky, a tím i pro celou společnost. Tvůrci hospodářské politiky při své práci vychází z 

makroekonomie, z které získávají informace, jak se vyhnout vysoké míře inflace, jak 

odstranit vysokou nezaměstnanost, jakým opatřením podpořit ekonomický růst, jak 

zabránit ekonomické recesi a s tím podpořit blahobyt společnosti (Blaug, 1996, stránky 

25-30). 

Studie hospodářské politiky vyžaduje znalost základních makroekonomických ukazatelů. 

V její první části jsou popsány vybrané ukazatele, které budou použity v praktické části 

pro výpočty. Výsledné indexy jsou užitečné jako „objektivní“ ekonomické srovnání a 

ukazatele různého makroekonomického chování v rámci různých zemí. 

Samotné makroekonomické ukazatele se věnují výkonu, struktuře, chování a 

rozhodovacímu procesu celé ekonomiky země. Makroekonomické modely vysvětlují 

vztah ekonomických funkcí, jakou jsou investice, obchodní a hospodářské politiky. 

Takové typy modelů se používají na podporu vytváření a hodnocení hospodářských 

politik a obchodních strategií (Blaug, 1996, stránky 32-35). 

Ukazatele, které jsou vybrány, mají odrážet různé statusy, přístupy, chování a cíle vlád a 

národů, relevantní pro mezinárodní srovnání. 

1.1.1 Hrubý domácí produkt 

HDP neboli agregátní produkt charakterizuje celkovou přidanou hodnotu, která vznikla 

na ekonomickém území určitého státu (Moravcová, 2007, str. 105). Pro analýzu 

ekonomiky je podstatné tempo růstu HDP, které udává procentuální změnu HDP mezi 
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současným a předchozím rokem. Doporučovaná hodnota tempa růstu HDP by měla 

dosahovat okolo 3 % ročně. 

Podle toho, jaké ceny použijeme při stanovení tržní hodnoty produktu, rozlišujeme 

nominální a reálný produkt. Nominální národní produkt znamená vyjádření 

ekonomických údajů v běžných cenách, neboli v cenách daného období. Velikost 

nominálního produktu se mění v závislosti na změnách tržních cen výrobků a služeb a 

změnách objemů prodaných výrobků a služeb. Reálný národní produkt získáme tak, že 

vyloučíme změny v tržních cenách, zvolíme ceny některého roku a pomocí nich budeme 

oceňovat vyrobené zboží. Tímto způsobem získáme informaci, jaké množství výrobků a 

služeb bylo reálně v ekonomice vyrobeno. Velikost reálného produktu se mění jen v 

závislosti na objemu a struktuře vyrobených výrobků a služeb (Rusmichová, 2002, str. 

16). 

Dalším souvisejícím pojmem je potenciální produkt. Potenciální produkt označuje 

maximální hrubý domácí produkt, kterého může ekonomika dosahovat při daném 

množství kapitálu a stavu technologie, existujícím počtu a kvalifikaci pracovních sil a 

přirozené míře nezaměstnanosti. Porovnává se zpravidla se skutečným hrubým domácím 

produktem. Pokud skutečný hrubý domácí produkt krátkodobě převýší potenciální 

produkt, znamená to, že se výrobní faktory využívají více než optimálně, křivka agregátní 

nabídky po překročení potenciálního produktu stoupá prudce nahoru a vzniká inflační 

mezera. Tato situace obvykle vede k inflaci a k následnému přehřátí ekonomiky. Pokud 

se skutečný produkt nachází pod potenciálním produktem, znamená to, že ekonomika 

nepracuje na úrovni svých možností. Za optimální vývoj z hlediska národního 

hospodářství je možné považovat stav, kdy se skutečný a potenciální HDP shodují. Proto 

také hospodářská politika vlád vyspělých zemí usiluje o co největší přiblížení skutečného 

HDP k potenciálnímu (Fialová, 2014, stránky 214-121); (Soukup, 2018, str. 26). 

1.1.2 Metody měření HDP 

K vypočtení agregátního produktu lze použít metodu výdajovou, metodu výrobní nebo 

metodu důchodovou.  
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Výdajová metoda 

Výdajová metoda vychází z toho, že peněžní výdaj za zboží je roven hodnotě tohoto 

zboží.  

Takže platí:  

𝐷𝑜𝑚á𝑐í 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 = 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔á𝑡𝑛í 𝑣ý𝑑𝑎𝑗𝑒 

Agregátní výdaje jsou součtem výdajů všech osob na zboží a služby v daném roce, 

započítáme ovšem jen výdaje na finální produkty, nikoli výdaje na meziprodukty, 

abychom zamezili dvojímu započtení.   

Při výdajové metodě dochází k součtu: 

• výdajů domácností na spotřebu (C) 

• hrubých soukromých investic (I) – investiční zboží vyrobené v daném roce 

• vládních nákupů statků a služeb (G) 

• čistého exportu (NX) 

Výpočet HDP můžeme formálně zapsat rovnicí: 

𝐻𝐷𝑃 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑁𝑋 

Rozprodávání starých zásob neovlivňuje domácí produkt (Soukup, 2018, stránky 21-23). 

 

Výrobní metoda 

Tato metoda je také nazývána jako produkční, odvětvová nebo metoda přidané hodnoty. 

Výrobní metoda spočívá v tom, že sečteme hrubou přidanou hodnotu (včetně odpisů) a 

přičteme nepřímě daně zmenšené o dotace. Hrubou přidanou hodnotu získáme tak, že od 

hodnoty celkové produkce odečteme meziprodukt (Holman, Makroekonomie středně 

pokročilý kurz, 2018, stránky 19-22). 

 

Důchodová metoda 

Důchodová metoda je založena na jednoduchém poznatku, že každý výdaj je něčím 

důchodem. Pokud nebudeme uvažovat daně, tak platí:  

𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔á𝑡𝑛í 𝑣ý𝑑𝑎𝑗𝑒 = 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔á𝑡𝑛í 𝑑ů𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 

Důchody jsou mzdy, nájemné, čisté úroky a nepřímé daně zmenšené o dotace. Důchodová 

metoda tedy vyjadřuje součet těchto důchodů (Soukup, 2018, stránky 21-23); (Holman, 

Makroekonomie středně pokročilý kurz, 2018, stránky 19-22). 
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1.1.3 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost znamená výskyt nezaměstnaných osob. Nezaměstnanost se definuje 

třemi charakteristikami:  

• Schopnost k práci, neboli dostatečný věk a zdravotní stav  

• Mít úmysl pracovat a aktivně si práci hledat  

• Být bez práce  

Lidé, kteří práci nemají a nehledají ji, se považují za quasi nezaměstnané. Lidé, kteří 

nejsou schopni pracovat z důvodu nízkého věku nebo zdravotního stavu jsou ekonomicky 

neaktivní. Lidé s prací jsou zaměstnaní. 

Existuje velké množství faktorů, které ovlivňují počet nezaměstnaných a jejich strukturu, 

počet volných míst a délku nezaměstnanosti. Jedná se zejména o pohlaví, vzdělání, věk, 

bydliště a podobně, silný vliv má systém, výše a doba výplaty dávek, daňový systém a 

také existence a výše minimální mzdy. Příležitost na trhu práce je ovlivněna také 

zdravotním stavem a případnými zdravotními omezeními, nezaměstnanost naopak 

negativně ovlivňuje zdravotní stav nezaměstnaných (Smutek, 2014, str. 8); (Čabla, 2017, 

str. 53). 

 

Masová nezaměstnanost 

Samotná existence nezaměstnanosti, dokud se nestává masovou, je pouze přirozený 

fenomén a atribut svobodné společnosti, založené na tržním mechanismu a demokracii. 

Masová nezaměstnanost nastává, když nezaměstnanost nelze považovat za selhání 

jednotlivců na trhu práce, ale když jsou nezaměstnaností zastiženy celé sociální kategorie 

obyvatelstva. Masová nezaměstnanost vede ke zhoršení veřejného zdraví, nárůstu 

chudoby, krizi komunitního a rodinného života, růstu kriminality a vzniku tzv. 

„underclass“ neboli třídy deklasovaných (Mareš, 1998, str. 44). 

Nejohroženější skupiny na trhu práce 

Nejohroženější skupiny na trhu práce jsou:  

• Mladiství a absolventi škol  

• Handicapované skupiny obyvatel 

• Předdůchodový věk 
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• Lidé s nižším vzděláním  

• Matky s dětmi 

(Mareš, 1998, str. 44). 

 

Měření nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost se měří ukazatelem míry nezaměstnanosti, která je definovaná jako podíl 

nezaměstnaných na celkovém počtu lidí ochotných pracovat.  

Je dána vzorcem: 

𝑢 =
𝑈

 𝐿 + 𝑈 
 ∗ 100     (𝑣 %) 

     Rovnice č.1 

kde:  

U … počet nezaměstnaných 

L … počet zaměstnaných 

(Holman, Ekonomie, 2011, str. 278). 

 

Příčiny nezaměstnanosti 

Podle příčin rozlišujeme tři základní druhy nezaměstnanosti. Je to nezaměstnanost 

frikční, strukturální a cyklická.  

 

Frikční nezaměstnanost 

Lidé jsou dočasně nezaměstnaní, protože z různých osobních důvodů opustili původní 

zaměstnání a po nějakou dobu si hledají nové místo. Tento druh nezaměstnanosti se týká 

především absolventů škol, matek po mateřské nebo lidí, kteří se stěhují z jednoho místa 

do druhého.  

 

Strukturální nezaměstnanost  

Strukturální nezaměstnanost vzniká, když se některá odvětví zmenšují a jiná naopak 

expandují. Je to tedy důsledek strukturálních změn v ekonomice, kdy klesá poptávka po 

některých profesích a zároveň roste poptávka po jiných profesích. Lidé, kteří byli 

propuštěni ve zmenšujícím se odvětví, obvykle potřebují čas na rekvalifikaci, aby si mohli 
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najít práci v expandujícím odvětví a proto strukturální nezaměstnanost obvykle trvá déle, 

než frikční nezaměstnanost.  

 

Cyklická nezaměstnanost 

Příčinou cyklické nezaměstnanosti může být ochabnutí domácích investic nebo pokles 

zahraniční poptávky. Ekonomika prožívá fázi celkového hospodářského poklesu, jež 

provádí nezaměstnanost ve všech odvětvích. Poptávka po práci klesá všude a postihuje 

téměř všechny profese. Lidé, propuštěni v jednom odvětví, nemohou najít zaměstnání v 

jiných odvětvích (Holman, Ekonomie, 2011, stránky 278-280). 
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1.2 Hospodářská politika 

Hospodářskou politiku lze vnímat jako přístup státu k ekonomice své země, pojem „stát“ 

ovšem chápeme velmi široce a zahrnujeme pod něj vedle vlády a centrální banky i další 

instituce s rozhodovací pravomocí. Stát záměrně a prakticky provádí činnosti a využívá 

finanční a nefinanční prostředky k nasměrování ekonomiky a dosažení stanovených cílů. 

Vláda navrhuje státní rozpočet a v demokratické společnosti jej předkládá parlamentu ke 

schválení; může navrhovat nové daně, snižovat nebo zvyšovat daně stávající. Centrální 

banka s ohledem na inflaci, respektive kurz domácí měny, může snižovat nebo zvyšovat 

základní úrokové sazby, případně ovlivňovat svými nástroji výši kurzu. Antimonopolní 

úřad zasahuje v případě porušení hospodářské soutěže, například kartelovými dohodami, 

které uzavřeli významní producenti. Hospodářskou politiku v každé zemi ovlivňují 

tradice, náboženské vnímání, sociální cítění, převažující zvyklosti, kultura, historický 

vývoj, zkušenosti, konvence, ale i institucionární podmínky jako jsou hospodářský 

systém, politický systém, byrokracie, velké sociální skupiny a nadnárodní a mezinárodní 

organizace a integrační uskupení (Kliková, 2012, stránky 9-13). 

Hospodářská politika je rozsáhlý pojem skládající se z řady dílčích politik: 

• Fiskální politika 

Fiskální politika představuje využívání státního rozpočtu a jejím hlavním cílem je udržení 

vyváženého ekonomického růstu a zajištění nízké míry nezaměstnanosti. Nositelem je 

vláda, v přeneseném smyslu pak ministerstva, okresní úřady a samosprávné kraje či obce. 

Funkce fiskální politiky jsou: 

o redistribuční – zajištění přerozdělení důchodů 

o alokační – zajištění efektivní alokace především veřejných statků  

o stabilizační – jedná se o stabilizaci hospodářského cyklu  

(Kliková, 2012, str. 143). 

• Monetární politika 

Monetární neboli měnová politika je proces, ve kterém se centrální banka, výhradní 

nositel monetární politiky, snaží za pomoci svých nástrojů snižovat a stabilizovat inflaci, 
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případně stabilizovat devizový kurz. Cíle české monetární politiky jsou uvedeny v Ústavě 

ČR i v zákoně o České národní bance. Mezi základní funkce patří: 

o emise hotovostních peněz a výměna a správa hotovostních rezerv  

o devizová činnost – shromažďování devizových rezerv atd. 

o regulace a dohled nad fungováním finančního systému  

o banka bank – vede účty a provádí agendu pro vládu 

o zastupování státu v mezinárodních organizacích – například v ESCB 

o provádění monetární politiky – zachovávat stabilitu a likviditu bankovního 

sektoru 

(Kliková, 2012, stránky 158,159). 

• Vnější hospodářská politika 

Vnější hospodářská politika je definována jako disciplína zabývající se zahraničně-

obchodními vztahy s cílem zabezpečit vnější ekonomickou rovnováhu. Vláda a centrální 

banka, nositelé vnější hospodářské politiky, se snaží za pomoci cel, kvót, mezinárodních 

smluv, daní, úrokové míry a devizového kurzu dosáhnout především vyrovnané platební 

bilance a určité úrovně zahraničního dluhu či investic. Mezi zásady vnější hospodářské 

politiky patří zásada svrchovanosti, rovnoprávnosti, nevměšování se do vnitřních 

záležitostí a respektování národních zájmů  

(Kliková, 2012, stránky 172,173). 

• Strukturální politika  

Strukturální politika je orientována na snižování nerovnoměrnosti mezi regiony a 

posilování jejich hospodářské a sociální soudržnosti a na snižování sociálního napětí. 

Nerovnosti vznikají v důsledku nevhodných hospodářských a sociálních struktur a proto 

je potřeba napravovat strukturu v průmyslu, v zemědělství a ve službách. Nástroje 

strukturální politiky jsou dotace, daňová zvýhodnění, regulace cen, snadnější přístup k 

úvěrům, vývozní a dovozní kvóty, preferenční cla a státní zakázky. Mezi základní oblasti 

patří: 

o podpora inovačního procesu  
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o podpora při adaptaci firem 

o podpora exportu 

o podpora malých a středních podniků 

o podpora podnikání ve vybraných regionech  

o dopravní politika 

o zemědělská politika 

o průmyslová politika. 

(Boháčková, 2009, str. 1). 

• Politika ochrany hospodářské soutěže 

Politika ochrany hospodářské soutěže má za cíl zajistit, co nejdokonalejší podmínky pro 

fungování tržního mechanismu, přitom vychází z toho, že nejlepším možným řešením 

koordinace činností v ekonomice je vytvoření dokonale konkurenčního prostředí. Takové 

prostředí se vyznačuje tím, že jednotlivé ekonomické subjekty jsou ve svém rozhodování 

svobodné. Antimonopolní politika se zaměřuje na řešení následujících okruhů: 

o omezení obchodních praktik firem, které poškozují konkurenční prostředí 

o zneužití dominantního postavení na trhu  

o kontrola fúzí, která by měla zabránit vzniku dominantního postavení  

o nekalá soutěž. 

(Kliková, 2012, stránky 198, 205). 

• Sociální politika 

Sociální politika je soubor opatření, které vedou ke zlepšení základních životních 

podmínek obyvatelstva a k zabezpečení sociálního smíru v rámci daných hospodářských 

a politických možností dané země. Konkrétní nástroje sociální politiky jsou: 

o sociální příjmy – dávky důchodového a nemocenského zabezpečení, 

peněžitá pomoc rodinám s dětmi, peněžité dávky sociální pomoci a 

podpora v nezaměstnanosti 

o sociální služby – péče o seniory a handicapované osoby, služby v oblasti 

zdraví, vzdělání, bydlení a poradenské služby 
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o věcné dávky – spojené s ochranou zdraví, například léky 

o účelové půjčky – jsou orientovány na předem vymezené situace a jejich 

poskytovaní je výhodnější než u běžných půjček 

o úlevy a výhody 

Funkce sociální politiky: 

o ochranná – zmírnění důsledku sociálních změn u lidí, například ztráta 

zaměstnání 

o rozdělovací – řeší nerovnosti v životních podmínkách lidí prostřednictvím 

daní a transferů 

o homogenizační – slouží k odstranění neodůvodněných rozdílů životní 

úrovně 

o stimulační – orientuje se na podporu zamýšleného vývoje sociálních 

procesů 

o preventivní – snaží se, aby k nežádoucím sociálním situacím nedocházelo 

vůbec 

(Kliková, 2012, stránky 211-214). 

• Politika rozdělování důchodů 

Každý člověk je obdařen jinými schopnostmi a rozdílnou velikostí bohatství a to 

způsobuje majetkovou nerovnost ve společnosti. Politika rozdělování důchodů je 

zaměřena na přerozdělování důchodů a na odstranění nepodstatných rozdílů. 

Přerozdělování by mělo být sociálně spravedlivé a mělo by vést k ekonomickému růstu, 

proto jsou využívány tyto nástroje: 

o rozpočtové soustavy a jejich prvky 

o parafiskální systémy 

o právní úpravy podmínek rozdělování 

o účast státu v jednání mezi jednotlivými sociálními partnery 

(Kliková, 2012, stránky 221-226). 
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• Politika zaměstnanosti  

Politika zaměstnanosti usiluje o rovnováhu mezi nabídkou práce a poptávkou po práci. 

„Definujeme ji jako soubor opatření, kterými jsou spoluvytvářeny podmínky pro 

dynamickou rovnováhu na trhu práce a pro efektivní využití pracovních sil.“ (Kliková, 

2012, str. 229). 

• Regionální politika 

Regionální politika se působením státní správy a samosprávy snaží o zmírnění nebo úplné 

odstranění rozdílů v ekonomickém rozvoji dílčích regionů. Faktory regionální politiky 

jsou ekonomické, ekologické a sociální. Jako nástroje využívá nástroje fiskální, 

monetární a vnější hospodářské politiky, realokace pracovních sil a realokace kapitálu  

(Kliková, 2012, stránky 236-240). 

• Politika ochrany životního prostředí 

Činnost člověka přímo ovlivňuje životní prostředí, hlavně tyto procesy: 

o získávání surovin, energie a materiálu z přírody 

o nakládání s odpadem  

o zabírání prostoru 

o ohrožování lidského zdraví zplodinami, ionizujícím zářením a dalšími 

nebezpečnými látkami  

Náklady na veřejné statky (čistý vzduch, voda) se neobjevují v kalkulacích, které jsou 

podkladem pro rozhodování firem a domácností, příčinou je absence trhu složek 

životního prostředí, které je možné bezplatně používat a znečišťovat. V této situaci se 

snaží zasahovat stát prostřednictvím nástrojů ekologické politiky. Ekologická politika 

znamená organizování, kontrolu a realizaci určité koncepce tvorby a ochrany životního 

prostředí státními orgány (Kliková, 2012, stránky 244-246) . 
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1.2.1 Nositelé hospodářské politiky 

Nositelem hospodářské politiky je subjekt, který se určitým způsobem podílí na výkonu 

hospodářské politiky. Jedná se o státní a nestátní instituce a neformalizované skupiny. 

Tyto instituce se třídí do několika skupin: 

• zákonodárné instituce – parlament 

• vládní instituce – vláda, ministerstva, celní a daňové orgány nebo živnostenské 

úřady 

• emisní banka 

• protimonopolní úřady 

• soudní instituce 

• nositelé vlivu – například politické strany 

Při kontrole hospodářské politiky jednají speciální instituce, které byly založeny zejména 

pro výkon kontroly a zajištění zpětné vazby. Jde především o Nejvyšší kontrolní úřad, 

což je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a 

plnění státního rozpočtu (Kliková, 2012, stránky 27-28). 

1.2.2 Nástroje hospodářské politiky 

Nástroje hospodářské politiky jsou prostředky k dosažení vybraných cílů, lze je členit 

následovně: 

• mikroekonomické a makroekonomické nástroje 

• přímé a nepřímé nástroje 

• nástroje měnové, fiskální apod. 

• selektivní a plošné nástroje 

• systémotvorné nástroje a nástroje běžné hospodářské politiky 

(Kliková, 2012, str. 28). 
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1.2.3 Cíle hospodářské politiky 

K vybudování vyspělé tržní ekonomiky je potřeba, aby se všechny subjekty ve 

společnosti dohodly na principu trvalých všelidských hodnot. Cíle můžeme dělit do tří 

hierarchicky uspořádaných bodů. Vrcholový cíl je maximalizace společenského 

blahobytu. Jedná se o uskutečnění takových změn, které jsou výhodné pro celou 

společnost nebo jenom pro některé členy, ale zároveň nesmí znevýhodnit jiné. Dalšími 

cíli jsou základní společenské hodnoty, kde jsou zahrnuty tradice země, její kultura a 

zvyky. Součástí společenského blahobytu jsou základní společenské cíle. 

Mezi tyto cíle patří: 

• Svoboda 

Svobodu lze definovat jako nepřítomnost překážek, která dovoluje realizovat přání. 

Individuální svoboda může být ohraničena jednáním ostatních; „moje svoboda končí tam, 

kde začíná svoboda ostatních “. Lidé mohou svobodně sledovat své cíle, ale nesmí přitom 

omezovat cíle ostatních. Všichni musí mít stejná práva a ochranu před útlakem jiných i 

před útlakem státu. Výraz těchto snah je formální svoboda, kde stejná práva jsou zaručena 

rovností lidí, a ochrana před útlakem je vyjádřena v zákonech. 

• Spravedlnost 

Formální spravedlnost existuje tehdy, když jsou stejná práva pro všechny. Materiální 

spravedlnost je problematičtější, obsahuje rozdělení výsledku dosažených cílů mezi 

jednotlivce. V podstatě je možné dvojí dělení: na základě zásluh a na základě potřeb. 

Kritérium zásluh vyžaduje určitý přínos a mělo by platit pravidlo „stejná odměna za 

stejnou námahu“. Kritérium potřeb odpovídá představám komunistické společnosti, 

proto se uplatňuje pouze v případě existence extrémní nerovnosti šanci a to formou 

sociální výpomoci, rodinných přídavků apod. 

• Jistota 

Jistotu lze definovat jako absence strachu o svobodu a často se spojuje s mírem, jakožto 

s dalším cílem. Totální jistota znamená neměnnost sociálního upořádání, kdy nikdo 
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nemůže být ohrožen, je však neslučitelná s hospodářskou svobodou a je tedy 

nedosažitelná. 

• Pokrok 

Pokrok znamená změnu na vyšší kvalitativní úroveň a je důležitý ze dvou důvodů: jednak 

jako prostředek k dosažení vytyčených cílů a jednak jako ocenění inovací.  

 

• Nezávislost 

Nezávislost je zodpovědnost za sebe sama a za svoje činy. Aby docházelo k ekonomické 

nezávislosti, měl by tržní systém rozvíjet nezávislost subjektů, ekonomickou svobodu a 

svobodu rozhodování. 

• Demokracie 

Nadřazenost a podřízenost vždy existuje a to z důvodu dělby práce a funkční kooperace. 

Demokracii chápeme jako politický proces, při kterém se prosazují základní společenské 

cíle, a vlastní budování demokracie je zajišťováno politickým volebním právem. 

• Racionalita 

Racionalita je princip založený na logice a je slučitelná s jakýmkoliv cílem, ale nesmí si 

odporovat s jiným cílem. Cíle musí být jasně stanoveny, vztahy mezi jednotlivými cíli 

důkladně analyzovány a racionalita hodnotí jejich nejlepší možnou realizaci. 

• Vysoká zaměstnanost  

V ekonomice vždy existuje nějaká přirozená míra nezaměstnanosti, která je vymezena 

strukturálními silami ekonomiky. Milton Friedman je autor konceptu NAIRU (Non 

accelerating Inflation Rate of Unemployment), který spojuje přirozenou míru 

nezaměstnanosti s mírou inflace. Podle něho je přirozená míra nezaměstnanosti 

definována jako úroveň nezaměstnanosti, při které je míra inflace stabilní. Hodnotu 

přirozené míry nezaměstnanosti lze zjistit sledováním období, kdy je inflace stabilní. 
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Někdy může být přirozená míra nezaměstnanosti spojována se situací, kdy je produkt na 

své potencionální úrovni. Faktory, které ovlivňují přirozenou míru nezaměstnanosti: 

o výše a doba poskytování podpor v nezaměstnanosti 

o organizace trhu práce 

o vytrvalost a schopnost nezaměstnaných při hledání zaměstnání 

o demografická skladba pracovní síly 

o strukturální parametry ekonomiky 

• Inflace 

Inflace je trvalý vzestup cenové hladiny. Inflace je považována za prospěšnou, protože 

stimuluje ekonomické subjekty k činnostem, které by je bez její existence neprováděly. 

• Platební bilance 

Platební bilance sumarizuje veškeré ekonomické transakce mezi subjekty domácí země a 

subjekty ostatních zemí za určité časové období (zpravidla za jeden rok). Tyto transakce 

by měly být vyrovnané. 

• Kvalita hospodářského růstu 

Pokud dojde ke stanovení cílů, určí se vertikální vztahy mezi cíli, tedy jejich nadřízenost 

a podřízenost. Pro vládu může být určitý cíl důležitější než jiný, a právě proto je nutné si 

sestavit hierarchii cílů, kterou určí vláda na základě kompromisu, podle určitých priorit a 

poté bude upřednostňovat ty nejdůležitější. Pokud chce vláda dosáhnout cíle co 

nejrychleji a provede tak tzv. šokovým opatřením, poté je větší pravděpodobnost, že 

dojde ke konfliktu s jinými cíli a daného cíle sice dosáhne, ale vědomě obětuje jiný. Po 

určení cíle, kterého chce vláda dosáhnout, ho musí kvantifikovat a zjistit, jak nejlépe cíle 

dosáhnout. Nejde jen o určení problému, ale i o zabezpečení jeho řešení, což vyžaduje 

podrobný rozbor problému - proč k němu dochází a následné nalezení způsobu a nástrojů 

k jeho napravení. Právě díky různým vztahům mezi jednotlivými cíli je dosažení 

ekonomických cílů velmi obtížné (Kliková, 2012, stránky 77-93). 
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1.3 Politika zaměstnanosti 

Politiku zaměstnanosti můžeme charakterizovat jako systematickou činnost, jejímž cílem 

je dosažení plné a svobodně zvolené zaměstnanosti. Tuto činnost vyvíjí stát, 

zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborové organizace. Výsledkem politiky zaměstnanosti 

má být rovnováha na trhu práce mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle. Prostředkem 

je systém nástrojů a opatření, která vedou ke vzniku nových pracovních míst a ochraně 

stávajících pracovních míst. V případě ztráty zaměstnání se realizuje opatření, které mají 

člověku zajistit minimální sociální standart v podobě hmotného zabezpečení. V podstatě 

můžeme politiku zaměstnanosti chápat jako vytváření stabilního prostředí, v kterém je 

zajištěna sociální stabilita a fungující pracovní trh (Rievajová, 2009, stránky 231-237). 

1.3.1 Trh práce 

Trh práce je místo, kde se střetává nabídka s poptávkou po práci. Dochází zde k interakci 

mezi zaměstnancem, který nabízí svou schopnost pracovat, kvalifikaci a čas, a 

zaměstnavatelem, který vlastní výrobní prostředky a nabízí finanční ohodnocení za 

vykonanou práci. Velkou roli zde hraje charakter trhu, především zda se jedná o 

konkurenčně dokonalý nebo nedokonalý trh. Dokonale konkurenční trh ve skutečnosti 

neexistuje, ale jeho model slouží jako východisko pro odstranění chyb. Dokonalý trh musí 

splňovat následující předpoklady: 

• velký počet nabízejících a poptávajících a žádný z nich nemůže ovlivnit mzdovou 

sazbu 

• homogenní trh 

• informovanost všech účastníků 

Z ekonomického hlediska trh práce propojuje trh výroby a proces spotřeby, tím dává 

použití výrobních faktorů smysl a objektivizuje ho. Práce je vynakládání výrobního 

faktoru, který je nakupován, a tím ovlivňuje náklady výroby. Mzdové náklady jsou 

zároveň základním segmentem na straně poptávky v ekonomice. Od vzájemné závislosti 

obou stran se odvíjí také další okolnosti, jako je výška cenové hladiny, koupěschopnost a 

důchod. Pracovní trh je místem, kde je potřeba mít jasně definováno, kdy, kdo a za jakých 

podmínek do něho může vstoupit a jaká mu z toho plynou práva a povinnosti. To není 
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možné bez aktivní účasti státu, který je legitimován, aby poměry na trhu práce korigoval 

k prospěchu všech zúčastněných. Na zaměstnanci a zaměstnavateli je, aby se dohodli, jak 

co nejlépe využít možnosti trhu. 

1.3.2 Makroúroveň 

Tato úroveň je součástí hospodářské politiky a snaží se podpořit ekonomický růst v 

souvislosti s růstem pracovních příležitostí a zaměstnanosti. Hospodářská politika 

ovlivňuje ekonomické procesy, tím pádem je dosah opatření široký a oblast zaměstnanosti 

je jen jednou ze sledovaných cílů. Hospodářská politika zahrnuje monetární, fiskální a 

mzdová opatření. Tato opatření ovlivňují nabídku i poptávku na pracovním trhu. Cílem 

hospodářské politiky v souvislosti s politikou zaměstnanosti je ovlivňování tří základních 

parametrů: 

• celková poptávka po zboží a službách 

• výrobní kapacita 

• nabídka práce 

Aplikováním všech těchto parametrů současně mohou vést ke vzniku následujících 

výchozích situací: 

• poptávka po zboží a službách je nižší než výrobní kapacita, klesají přitom pod 

úroveň nabídky práce – způsobuje nezaměstnanost 

• růst poptávky po zboží a službách převýší výrobní kapacitu a ta převýší úroveň 

nabídky práce – způsobuje inflaci 

• růst poptávky po zboží a službách převýší výrobní kapacitu, ta je ale nižší než 

nabídka práce – způsobuje nezaměstnanost a inflaci současně 

Makroekonomická politika může ovlivnit tyto parametry následovně: 

• Expanzivní monetární politika – zlevňování peněz navyšováním jejich objemu v 

oběhu a regulací úrokové míry 

• Restriktivní monetární politika – redukuje poptávku po zboží a službách a výrobní 

kapacitu 
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• Expanzivní fiskální politika – zvyšování veřejných výdajů, redukce daní (vede k 

zadlužování) 

• Restriktivní fiskální politika – snižuje poptávku po zboží a službách a výrobní 

kapacitu 

• Expanzivní mzdová politika – stanovení minimálních mezd, zvyšuje cenu práce, 

snižuje výrobní kapacitu a profitabilitu firem 

• Restriktivní mzdová politika – stanovení limitů meziročního mzdového nárůstu pro 

zaměstnavatele, tím zajišťuje růst produktivity před růstem mezd 

(Sirovátka, 1995, stránky 32-38). 

1.3.3 Mikroúroveň 

Lze označit také jako politika práce. Mikroúroveň má za cíl zajistit strukturu trhu práce, 

můžeme hovořit o „redistribuci“ nezaměstnanosti. Politika trhu práce se snaží o 

systémové a sociální ekvilibrium, tedy o optimalizaci svého fungování jako 

ekonomického systému i jako sociální instituce. Nástroje mikropolitiky zaměstnanosti lze 

klasifikovat následovně: 

• politika exkluze (vyřazení z pracovního trhu) 

o strana poptávky 

▪ pozitivní sankce – předčasné důchody 

▪ negativní sankce – zákaz práce migrantů a mladistvých 

o strana nabídky 

▪ pozitivní sankce – placení mateřské dovolené, přídavky na děti 

▪ negativní sankce – snížení limitu výdělku pracujících důchodců 

• politika inkluze (začlenění do pracovního trhu) 

o strana poptávky 

▪ pozitivní sankce – podpora zaměstnavatelů na přijímání 

zaměstnanců, úlevy na daních a odvodech 

▪ negativní sankce – stanovení maximální pracovní doby, ochrana 

proti neoprávněnému propuštění 

o strana nabídky  
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▪ pozitivní sankce – rekvalifikace a procesní příprava, celoživotní 

vzdělání 

▪ negativní sankce – stanovení mzdy a úrovně kvalifikovanosti práce 

Nástroje exkluze by se měly používat až v momentě, kdy nástroje inkluze selhávají. 

1.3.4 Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti 

Politika zaměstnanosti se dělí na aktivní a pasivní. Aktivní politika zaměstnanosti se 

zabývá zejména vytvářením nových pracovních míst a pracovních činností, a to 

prostřednictvím finanční podpory začínajícím podnikatelům a zaměstnavatelům na 

vytvoření nových pracovních míst, podporou veřejně prospěšných prací a zaměstnáváním 

mladých a handicapovaných osob. Aktivní politika zaměstnanosti také zprostředkovává 

rekvalifikační programy, které vedou ke zvyšování adaptibility pracovní síly. 

Specializované instituce v rámci aktivní politiky zabezpečují poradenské, informační a 

zprostředkovatelské služby (Krebs, 2015, str. 318). Pasivní politika zaměstnanosti 

znamená zabezpečení nezaměstnaných prostřednictvím vyplácení dávek a podpor v 

nezaměstnanosti. Jde o určitou kompenzaci výpadku příjmu po ztrátě zaměstnání. 

Dřívější odchod do důchodu je také chápán jako pasivní opatření politiky zaměstnanosti. 

Dnes je více kladen důraz na investování do lidí a jejich schopností, což je politika aktivní 

(Durdisová, 2005, str. 233). 

1.3.5 Efekty opatření politiky zaměstnanosti 

Nejvíce zjevným výsledkem užití opatření politiky zaměstnanosti je nalezení pracovního 

uplatnění. Podstatné není pouze, že účastník získal zaměstnání, ale také jak dlouho si je 

schopen novou práci udržet a vyhnout se tak nezaměstnanosti. Pozorovány jsou i další 

okolnosti, jako je zvýšení motivace k hledání zaměstnání, zvýšení sebedůvěry nebo zájem 

o další vzdělání. Opatření aktivní politiky zaměstnanosti vedou ke svižnějšímu obratu 

nezaměstnaných na trhu práce a snižují tak dlouhodobou nezaměstnanost. Existují externí 

a interní faktory účinku nástrojů politiky zaměstnanosti. Zatímco externí faktory se týkají 

celkové situace na lokálním trhu práce (množství a dostupnost pracovních míst a úroveň 

kvalifikace, délka praxe, znalosti a motivace k práci jednotlivých účastníků), tak faktory 

interní ovlivňují kvalitu nástroje a jeho přínos pro nezaměstnaného. Hlavní interní 
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faktory, které jsou podmínkou k úspěšné realizaci opatření vedoucího k dosažení 

stanovených cílů, mají následující charakteristiky: dostatečný rozsah, vhodná struktura, 

vhodná cílenost a dostatečná kvalita aktivních opatření. Existují okolnosti, které snižují 

efekt opatření. Jedná se hlavně o tyto problémy:  

Lock-in  

Lock-in, nebo také uzavření, je situace, kdy účastník zapojený do programu aktivní 

politiky zaměstnanosti nemá čas na hledání zaměstnání a odkládá to na dobu po ukončení 

programu. Opatření tím pádem prodlužuje dobu nezaměstnanosti.  

Creaming off effect 

Creaming off effect znamená upřednostňování kvalitnějších uchazečů úřady práce z 

důvodu snahy o lepší výsledky při umisťování uchazečů. 

Substituce 

Účastník v rámci programu získá pracovní místo na úkor jiného pracovníka, který má 

podobné schopnosti, ale programu se nezúčastnil. 

Vytlačení 

Programy aktivní politiky zaměstnanosti bývají financovány ze mzdových odvodů 

pracovníků. Tím se zvyšují náklady na pracovní místo a nedochází k tvorbě nových 

pracovních příležitostí. 

Mrtvá váha 

Efekt mrtvá váha nastává v situaci, kdy by si účastník programu byl schopen najít 

zaměstnání i sám. Vznikají tedy neefektivně vynaložené prostředky na osoby, které by 

tento typ aktivity vůbec nepotřebovaly (Halásková, 2008, stránky 98-105). 

1.3.6 Hodnocení účinnosti nástrojů politiky zaměstnanosti  

Účinnost programů aktivní politiky zaměstnanosti se sleduje z krátkodobého, 

střednědobého a dlouhodobého hlediska a hodnotí se efekt na zaměstnanost určitých 

skupin nezaměstnaných a na jejich zaměstnatelnost, na kvalitu vytvořených pracovních 

míst, na jejich retenci, ale i na celkovou zaměstnanost. Hodnocení efektů programů 

aktivní politiky zaměstnanosti tak lze provádět buď na mikroúrovni, a to sledováním 

individuálních účinků programů, nebo na makroúrovni, kdy se hodnotí účinky nástroje 

na zaměstnanost, nezaměstnanost nebo na úroveň mezd. Základní kritéria využívaná k 

hodnocení jsou: 
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• Relevantnost – soustředí se na souvislost mezi problémy, které program řeší a jeho 

cíli programu 

• Užitečnost – srovnává plánované a dosáhnuté cíle 

• Udržitelnost – hodnotí přínos pozitivních změn přetrvávajících i po skončení 

programu 

• Účinnost – vyhodnocuje míru splnění předem stanovených cílů 

• Účelnost – zkoumá, zda bylo dosaženo záměrů programu 

• Efektivnost – porovnává vstupy a výstupy programu 

Dále se hodnotí tzv. „Čistý efekt“, který představuje dopad na konkrétního jedince. Jeho 

hodnotu je možné vypočítat odečtením substitučního efektu, efektu mrtvé váhy a efektu 

vytlačení od hrubého efektu (Halásková, 2008, stránky 106-112). 
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ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

2.1 Nezaměstnanost a dopady finanční krize  

Poskytování nevýhodných hypoték s nízkými úroky lidem, kteří je nebyli schopni splácet, 

byl impulz k vypuknutí finanční krize na trhu v USA. Ze začátku se zdálo, že se s tím 

americký trh vyrovná, aniž by negativně ovlivnil okolní státy. Obrovský pokles na burze 

Wall street zapříčinil, že opak se stal pravdou, krize nabyla celosvětových rozměrů a 

pronikla i do Evropy. Krach společností způsobil hromadné propouštění zaměstnanců a 

zvyšující se míru nezaměstnanosti. Nízká ziskovost podniků, nízké příjmy, pokles 

spotřeby domácností a snížení růstu HDP se staly dalšími projevy krize. 

V roce 2008 se Česká republika, Rakousko a ostatní státy ocitli ve finanční krizi, které 

museli čelit. Problémy s opětovnou stabilizací a vyrovnáním dopadů této krize měli 

všichni ještě několik let po jejím skončení. (Lungová, 2011, stránky 22-27) 

 

  

Tabulka 1: Vývoj míry zaměstnanosti v České republice, Rakousku a Evropské unii (v %) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: Eurostat) 

Geo/roky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Česká 

republika 
72,4 70,5 70,4 70,9 71,5 72,5 73,5 74,8 74,7 78,5 75,4 

Rakousko 73,8 73,4 73,9 74,2 74,4 74,6 74,2 74,3 74,8 75,4 76,2 

Evropská 

Unie 
70,3 69 68,6 68,6 68,4 68,4 69,2 70,1 71,1 72,2 73,2 

 

Míra zaměstnanosti celkové populace se vypočítává vydělením počtu osob ve věku 20 

až 64 let v zaměstnání celkovou populací téže věkové skupiny. Vývoj trhu práce je 

ovlivnění ekonomickým vývojem. Na základě Tab. 1 můžeme pozorovat, že pokles 

zaměstnanosti v době krize mezi lety 2008 a 2009 byl 1,9 % v ČR, 0,4 % v Rakousku a 

1,3 % v celé EU. Je tedy zřejmé, že co se týče zaměstnanosti, finanční krize nejvíce 

zasáhla Českou republiku, kde byl pokles vyšší než průměrný pokles v EU, zatímco 

Rakousko zaznamenalo pokles mnohem nižší než ČR a než průměrný pokles EU. Snížení 

zaměstnanosti se dotkl všech skupin lidí. V roce 2010 začala mít zaměstnanost rostoucí 
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tendenci, která se projevila hlavně v ČR, kde mezi lety 2010 a 2018 zaznamenáváme 

nárůst o celých 5 %. V Rakousku je tento nárůst pozvolnější a mezi lety 2010 a 2018 se 

zaměstnanost zvýšila o 2,3 %, přesto stejně jako u ČR je zaměstnanost vyšší než 75 %. 

Co se týká celé Evropské unie, tak můžeme pozorovat rostoucí tendenci až od roku 2014 

a do roku 2018 zaměstnanost vyšplhala na 73,2 %. Můžeme tedy zhodnotit, že Česká 

republika i Rakousko mají vyšší zaměstnanost, než je průměr Evropské unie. Podíl na 

růstu zaměstnanosti má narůst pracovních míst na zkrácený úvazek a na úvazek s dobou 

neurčitou. Velký podíl na stoupající zaměstnanosti měl především terciární sektor a 

zvyšující počet sebe-zaměstnaných osob.  

 

 

Graf 1: Vývoj míry zaměstnanosti v České republice, Rakousku a Evropské unii 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle: Eurostat) 

 

Hospodářská krize ovlivnila chod ekonomiky všech zemí. O České republice i 

o Rakousku můžeme mluvit jako o otevřených ekonomikách, kde jsou oba státy značně 

závislé na exportu a jejich vývoj je do velké míry ovlivněný vývojem ekonomik jejich 

obchodních partnerů. Česká i Rakouská ekonomika je proevropská, což znamená, že 

agregátní poptávka je ovlivněna i exportem a zvyšování agregátní poptávky zvyšuje míru 

zaměstnanosti. Mezi hlavní obchodní partnery v exportu je pro Českou republiku 

Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko. Mezi hlavní obchodní partnery Rakouska patří 

Německo, USA, Itálie a Švýcarsko. (Karpová, 2010, stránky 85-107) 
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Graf 2: Podíl exportované produkce obou států 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle:Eurostat) 

 

Graf č.2 znázorňuje podíl exportované produkce obou států. Export do Evropské unie 

tvoří převážnou část vyvážené produkce. V roce 2018 ČR vyvezla 84 % své produkce do 

EU, Rakousko 71 %. 

2.2 Lisabonská strategie 

„Evropská unie se má do roku 2010 stát nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 

znalostní ekonomikou světa, schopnou udržitelného růstu s více lepšími pracovními místy 

a větší sociální soudržností“.  

Evropská rada, březen 2000  

 

Evropská unie se v době krize řídila podle tzv. Lisabonské strategie. Cílem této strategie 

bylo stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou 

udržitelného růstu. EU chtěla dosáhnout především zlepšení dvou makroekonomických 

veličin – hospodářského růstu a nezaměstnanosti. Cílem bylo do roku 2010 zvýšit 

průměrnou míru ekonomického růstu na 3 % a vytvořit dodatečných 20 milionů 

pracovních míst, které by představovaly zvýšení celkové míry zaměstnanosti na úroveň 

70 % a zaměstnanost žen na úroveň 60 %.  
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Lisabonská strategie nebyla dostatečně vybavena k řešení problémů, které stály u vzniku 

světové hospodářské krize. Strategie byla špatně organizována a málo zaměřená na 

kritické prvky, které hrály klíčovou roli ve vzniku světové krize. Vzhledem k faktu, že 

strategie nepředpokládala založení nových institucí, tak nedosáhla výraznějších změn. 

Když byla EU zasažena finanční krizí a ekonomický růst se prudce zpomaloval, začala 

vznikat nová strategie, která navazovala na Lisabonskou strategii a poučila se z jejich 

chyb. (Lukáš MELECKÝ, 2011, stránky 183-200) 

2.3 Strategie Evropa 2020 

V červnu 2010 byla Evropskou radou schválena strategie Evropa 2020, která představuje 

hlavní hospodářskou reformní agendu Evropské unie s výhledem do roku 2020. Strategie 

Evropa 2020 se zaměřuje na pět klíčových odvětví, pro která byla stanovena předem daná 

kritéria a cíle. Těchto pět vytyčených oblastí cílí na zvýšení vzdělanosti, zvýšení výdajů 

na výzkum a vývoj, snížení emisí skleníkových plynů, podporu sociálního začlenění a 

snížení chudoby. To vše na principu inteligentního a udržitelného růstu. Základem 

realizace tohoto plánu je tzv. evropský semestr. Evropský semestr pro koordinaci 

hospodářských politik“ byl zaveden v roce 2011. Slouží k přezkoumání návrhů 

národního rozpočtu a reforem před jejich přijetím vnitrostátními parlamenty. Hlavním 

cílem evropského semestru je: zajistit vnitrostátní rozpočtovou kázeň a účinnější 

ekonomiku. 

Evropský semestr hodnotí pokrok ve třech oblastech: 

• Makroekonomické faktory 

• Strukturální reformy na podporu růstu (tematická koordinace)  

• Veřejné finance (přísnější fiskální dohled) 

Hlavní cíle strategie Evropa 2020 jsou následující: 

• Dosažení 75% zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let 

• Zvýšení veřejných a soukromých investic do výzkumu a vývoje na 3 % HDP 

• Snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti roku 1990 a dosažení 20% podílu 

spotřeby energie z obnovitelných zdrojů 
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• Snížení míry předčasného ukončení školní docházky pod 10 % a zvýšení poměru 

osob ve věku 30-34 let s dokončeným terciárním vzděláním na 40 % 

• Snížení počtu osob zasažených chudobou nejméně o 20 % (Evropa, 2013) 

 Strategie Evropa 2020 a národní cíle v oblasti zaměstnanosti v ČR  

 

V návrhu desetiletého plánu strategie pro inteligentní a udržitelný růst se jeden z pěti 

hlavních cílů EU týká zvýšení zaměstnanosti. 

 

Národní program reforem České republiky má za hlavní cíl zvýšení míry zaměstnanosti 

osob ve věku 20 až 64 let na 75 %. 

 

Dále na národní úrovni byly přijaty tyto konkrétní dílčí cíle: 

• Zvýšení míry zaměstnanosti žen ve věku 20 až 64 let na 65 % 

• Zvýšení míry zaměstnanosti starších osob ( 55-64 let) na 55 % 

• Snížení míry nezaměstnanosti mladých osob (15–24 let) o třetinu oproti 

roku 2010 

• Snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací (stupeň ISCED 0-

2) o čtvrtinu oproti roku 2010 

Česká republika se shoduje s Evropskou unií v případě zvýšení míry zaměstnanosti ve 

věkové skupině 20 až 64 let za celou populaci na 75 %. Celková zaměstnanost v ČR 

v roce 2010 byla 70,4 %, zatímco v EU 68,6 %, což představuje příznivější východisko 

pro dosažení cílových hodnot roku 2020. 

 

Zřetelně nižší cílová hodnota je stanovena u specifické míry zaměstnanosti ženské 

populace, a to 65 %. V EU tato hodnota není stanovena. Intenzita zapojení žen do 

pracovního procesu v ČR v roce 2010 byla 61,4 %, průměr EU byl 62,1 %, což pro ČR 

znamená lehký podprůměr. Naopak míra zaměstnanosti v ČR byla 80 % a průměr v EU 

75,2 %, což znamená, že muži byli výrazně více pracovně zatíženi než ženy a důsledkem 

je zřetelný rozdíl mezi mírou zaměstnanosti mužů a žen. 
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Cíl zvýšení míry zaměstnanosti starších osob (55-64 let) na 55 % znamená ekonomicky i 

sociálně závažný úkol. EU si obdobný konkrétní cíl nestanovila, ale dosažení hlavního 

cíle 75% míry zaměstnanosti znamená vyšší pracovní zapojení této skupiny obyvatel 

v celé EU, nejen v ČR. Míra zaměstnanosti těchto osob v ČR v roce 2010 byla 47,2 %, 

v EU 46,5 %. Intenzita zaměstnávání této skupiny osob v ČR je vyšší, než je průměr EU. 

Zásadní vliv na intenzitu zaměstnanosti má stanovená věková hranice odchodu do 

důchodu a genderová diference v jednotlivých zemích EU. Ve všech členských zemích 

EU se postupně zvyšuje věk při odchodu do důchodu, ale tempo je rozdílné. 

 

Dalším cílem národní politiky je snížení míry nezaměstnanosti mladých osob (15-24 let) 

o třetinu oproti roku 2010. EU nemá stanovený podobný dílčí cíl. Nezaměstnanost této 

věkové skupiny úzce souvisí s kvalitou systému vzdělání v dané zemi. Specifická míra 

nezaměstnanosti v ČR v roce 2010 byla 5,7 %, zatímco průměr v EU byl 9,1 %. 

 

Snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací (stupeň ISCED 0-2) o čtvrtinu 

oproti roku 2010 je dalším dílčím národním cílem určeným individuálně v rámci ČR. 

Osoba s nízkou kvalifikací je osobou bez vzdělání anebo se základním vzděláním. Tato 

skupina osob byla výrazněji zasažena ekonomickou krizí oproti ostatním skupinám. 

Specifická míra zaměstnanosti v ČR v roce 2010 byla 25 % a nacházela se hodně nad 

průměrem EU, kde míra nezaměstnanosti dosahovala bezmála 16 %. Tato situace 

poukazuje na to, že závažnost situace roste a tito lidé jsou na trhu práce stále hůře 

uplatnitelní. Snížení míry nezaměstnanosti o jednu čtvrtinu znamená pokles míry 

nezaměstnanosti v ČR na cca 17 % a vytvoření 20 tisíc nových pracovních míst za 

předpokladu stejného počtu obyvatel. Cílem ČR je pouze přiblížení se k průměru EU 

v roce 2010. (Evropa, 2013) 

 

Strategie Evropa 2020 a národní cíle v oblasti zaměstnanosti v Rakousku 

 

Rakousko se ve svém hlavním cíli v oblasti politiky zaměstnanosti neshoduje s cílem 

Evropské unie. Rakousko usiluje o míru zaměstnanosti všech osob ve věku 20 až 64 let 

77 až 78 %, což je výrazně vyšší míra celkové zaměstnanosti, než je cíl EU.  

 

Dále na národní úrovni byly přijaty tyto konkrétní dílčí cíle: 
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• Zvýšení míry zaměstnanosti žen ve věku 20 až 64 let na 75 % 

• Zvýšení míry zaměstnanosti starších osob ( 55-64 let) 

• Snížení míry nezaměstnanosti mladých osob (15–24 let) 

• Snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací  

V roce 2010 míra zaměstnanosti žen ve věku 20 až 64 let dosahovala 68,8 %, což je 

výrazně nad průměrem EU (62,1 %). Rakouský plán v této oblasti má několik bodů. 

Genderový rozdíl v míře nezaměstnanosti Rakousko vidí v odlišném výběru vzdělání a 

volbě povolání mezi muži a ženami. Ke zvýšení účasti žen na trhu práce by mělo vést 

zvýšení počtu žen pracujících na plný úvazek a zvýšení podílu žen na řídících pozicích. 

Za tímto účelem by měly být vytvořeny tyto rámcové podmínky: 

• Poskytování vysoce kvalitních a cenově dostupných provozoven s péčí o děti  

• Zlepšení integrace nově příchozích žen  

• Zlepšení péče o seniory 

• Podpora rovnosti mezi muži a ženami na trhu práce 

Dále by se pozornost měla zaměřit na výrazné zvýšení účasti starších pracovníků. V roce 

2010 byla míra zaměstnanosti starších lidí v Rakousku 41,2 %, což je méně než průměr 

EU (46,5 %). Tento cíl je určen především zvýšením skutečného věku odchodu do 

důchodu. V průběhu let by měla být zavedena různá opatření, která mají starší pracovníky 

motivovat k delšímu pobytu v zaměstnání.  

 

Stejně jako u cíle snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací, tak u cíle 

snížení míry nezaměstnanosti osob ve věku 15 až 24 let není stanoven konkrétní 

hodnotový cíl. V roce 2010 byla nezaměstnanost mladých lidí 5,5 %, průměr EU byl 9,1 

%. Rakousko je na tom lépe než většina členských států EU i v případě tohoto 

specifického ukazatele. (Paleczny, 2011) 

2.4 Vliv HDP na nezaměstnanost 

Jeden z nejdůležitějších makroekonomických ukazatelů HDP měří výkonost ekonomiky 

a úzce souvisí se změnami míry nezaměstnanosti. Po vstupu do Evropské unie Česká 

republika, stejně jako většina členských států, zaznamenávala ekonomický růst. Avšak 
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v roce 2009 došlo k recesi, která byla způsobena obrovskými dopady krize vzniklé 

v druhé polovině roku 2008.  

 

 

Graf 3: Meziroční změna HDP v ČR a v Rakousku v letech 2008-2018 (v %) 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle: Eurostat) 

 

Graf č. 3 sleduje růst a pokles reálného HDP ve sledovaném období 2008-2018 v České 

republice a v Rakousku. V České republice mezi lety 2008 a 2009 došlo k poklesu o 4,8 

%. Rychlá stabilizace ekonomiky napomohla k mírnému nárůstu HDP v dalším roce. 

V letech 2010-2013 přišla další vlna důsledků krize, ČR zažila další úpadek a dostala se 

do recese. Následné konsolidační úsilí zaměřené na snížení schodku veřejných financí, 

transparentní čerpání prostředků z fondů EU, přímé zahraniční investice, daňové úlevy, 

vytváření nových pracovních míst na trhu práce a podporu činností ve výzkumu způsobilo 

postupné zvyšování HDP.  

 

Rakouský ekonomický systém lze označit jako sociálně tržní hospodářství. Síla rakouské 

ekonomiky spočívá ve vysokých daních, velkých státních výdajích, průmyslové tradici a 

cestovním ruchu. Rozhodující podíl na národním hospodářství má sektor služeb, ale i 

výrobní sektor vykazuje nadprůměrný příspěvek. Velký význam pro zemi má také 

zahraniční obchod, podíl vývozu zboží a služeb na HDP se každým rokem zvyšuje. 

(Zvoníková, 2008, stránky 10-56) 
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Tabulka 2: Sazby jednotlivých daní v České republice, Rakousku (v %) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle:Eurostat) 

GEO / typy 

daní 

Příjmy 

fyzických 

osob 

Příjmy 

právnických 

osob 

DPH 

základní 

DPH 

snížená 

Daň 

z nemovitosti 

Česká 

republika 
15 19 21 15 a 10 4  

Rakousko 0 - 55 25 20 10 2  

 

Tab 2 znázorňuje srovnání sazeb vybraných daní v České republice a v Rakousku ve 

sledovaném období. V Rakousku jsou příjmy fyzických osob rozděleny do sedmi pásem 

podle výše jejich ročního úhrnu. Každé pásmo má svoji sazbu daně. První pásmo zahrnuje 

roční příjem do 11 000 EUR a daňovou sazbu 0 %. Druhé pásmo se sazbou daně 25 % 

platí pro příjmy od 11 000 EUR do 18 000 EUR. Následující 4 pásma rostoucí úměrně 

výši ročního příjmu až po poslední sedmé pásmo, které zahrnuje roční příjmy větší než 

1 000 000 EUR a jejich sazba daně je 55 %. Naproti tomu u nás je sazba daně z příjmů 

fyzických osob 15 % bez ohledu na výši samotného příjmu. Sazba daně z příjmů 

právnických osob v Rakousku byla v roce 2005 snížena z 34 % na 25 %. Sazba DPH je 

v obou státech velmi podobná. Sazba daně z nemovitosti v Rakousku je sice poloviční 

než v České republice, ale v Rakousku se násobí ještě koeficientem stanoveným obcí, 

který může dosahovat až 500 %. 

 

Z grafu č. 3 můžeme v Rakousku podobně jako u většiny zemí vypozorovat velký pokles 

HDP mezi lety 2008 a 2009 z důvodu finanční krize a to o 3,8 %. V dalších letech však 

vidíme postupný nárůst HDP bez dalších velkých důsledků krize. Následný udržovací 

proces dělá z Rakouska stále jednu z ekonomicky nejvyspělejších zemí Evropy.  

 

V grafu lze také vidět, že finanční krize se odrazila na vývoji HDP v Rakousku oproti 

České republice mírněji a HDP v Rakousko nezažilo tak velký propad jako HDP České 

republiky. Od roku 2008 překonalo tempo růstu HDP obou států růstovou úroveň 

Evropské unie a bylo rychlejší až do roku 2014. V letech 2013 až 2018 je tempo růstu 

HDP větší v ČR než v Rakousku, je to dáno tím, že HDP na jednoho obyvatele v ČR je 

méně než poloviční než v Rakousku. Do značné míry přispěla intervence České národní 
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banky, která svými intervencemi na devizovém trhu zafixovala a tím oslabila českou 

korunu. Oslabením koruny se zvýšil export, protože české výrobky byly v rámci EU 

levné. Vyšší vývoz znamenal i zvýšení HDP. Rakousko mělo tendenci tento stav spíše 

udržovat, zatímco Česká republika měla snahu posilovat. V České republice díky čerpání 

evropských dotací a sociální stabilitě rostla ekonomika rychleji, tvořila se pracovní místa 

a snižovala nezaměstnanost.  

2.5 Vývoj míry nezaměstnanosti 

Všeobecně je Rakousko považováno za jednu ze zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti. 

Je fakt, že krize se podepsala jak na poklesu HDP, tak i na zvýšení růstu míry 

nezaměstnanosti, a to jak v Rakousku, tak v České republice. Oba státy se však po celé 

sledované období nacházely pod průměrnou mírou nezaměstnanosti v EU. 

 

 

Graf 4: Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR, v Rakousku a v EU v letech 2008 až 2018 (v %) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: Eurostat) 

 

Graf číslo 4 znázorňuje míru nezaměstnanosti ve věkové skupině 15 až 74 let v letech 

2008 až 2018. V roce 2008 dosahovala míra nezaměstnanosti v České republice 4,4 %, 

což představovalo asi 229 800 nezaměstnaných lidí. V roce 2009 se vlivem krize zvedla 

míra nezaměstnanosti na 6,7 % a počet nezaměstnaných osob byl 352 200, což znamená 

zvýšení o 122 400 nezaměstnaných osob oproti předcházejícímu roku. Rok 2009 
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znamenal kromě zvýšení míry nezaměstnanosti a počtu uchazečů o zaměstnání také 

snížení nabídky volných pracovních míst. V roce 2008 bylo evidováno 91 189 volných 

pracovních míst, zatímco v roce 2009 jich bylo pouze 30 927, to znamená pokles nabídky 

volných pracovních míst v rozmezí těchto dvou let o 66 %.  Nejdramatičtější úbytek 

volných pracovních míst byl ve zpracovatelském průmyslu, který byl postižen ztrátou 

zahraničních zakázek. Další velký úbytek pracovních míst byl zaznamenán v obchodu a 

tržních službách. Přesto patřila Česká republika k zemím s jednou z nejvyšších hodnot 

míry volných pracovních míst. Kvůli špatné situaci na trhu práce a pomalému růstu 

ekonomiky se tato vyšší míra nezaměstnanosti udržela až do roku 2014. Společně 

s růstem ekonomiky začala klesat míra nezaměstnanosti. Mezi roky 2014 a 2015 se míra 

nezaměstnanosti snížila o 1 %.  V roce 2016 dosáhla míra nezaměstnanosti 4 %, což 

znamenalo meziroční pokles o 1,1 % oproti roku 2015 a Česká republika se stala zemí 

s nejnižší mírou nezaměstnanosti v EU. Počet nezaměstnaných osob v roce 2016 byl 

211 400, počet volných pracovních míst dosahoval hodnoty 132 588, to znamená, že i 

takto malá míra nezaměstnanosti stále nestačila na to, aby počet volných pracovních míst 

překonal počet nezaměstnaných osob.  V následujících letech se držela klesající tendence 

míry nezaměstnanosti a v roce 2018 dosáhla dokonce pouhých 2,2 %, to znamená 

121 600 nezaměstnaných osob. V roce 2018 došlo k dynamickému nárůstu počtu 

pracovních míst, který více než dvojnásobně převýšil počet nezaměstnaných osob a 

dosahoval čísla 277 441. Současná velmi nízká míra nezaměstnanosti v České republice 

je nejnižší v Evropské unii.  
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Graf 5: Porovnání počtu nezaměstnaných osob a volných pracovních míst v ČR a Rakousku 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle: Eurostat) 

 

Za celé sledované období 2008 až 2018 byl vývoj míry nezaměstnanosti Rakouska 

v porovnání s ČR nižší. V roce 2008 dosahovala míra nezaměstnanosti v Rakousku 4,4 

%, v tomto roce byl také zaznamenán nejnižší rozdíl v míře nezaměstnanosti mezi oběma 

státy ve sledovaném období a to 0,3 %. Mezi roky 2008 a 2009 byla míra nezaměstnanosti 

v Rakousku více než stabilní než v České republice, přesto se zvýšila o 1,2 % a to z 4,1 

% na 5,3 %. V roce 2008 bylo v Rakousku průměrně 172 000 nezaměstnaných osob, 

v roce 2019 tento průměrný počet vystoupal na 222 900 osob. Stejně jako v České 

republice, tak i v Rakousku byla ekonomická krize provázena nejenom zvýšením míry 

nezaměstnanosti, ale také snížením počtu pracovních míst. V roce 2008 rakouský 

statistický úřad evidoval průměrně 52 700 volných pracovních míst, zatímco v roce 2009 

pouze 37 498, přičemž nejvíce volných pracovních míst ubylo v těžebním a 

kovozpracujícím průmyslu. V roce 2010 se situace stabilizovala, míra nezaměstnanosti 

se snížila na 4,8 % a v následujících dvou letech se udržovala velmi blízko této hodnoty. 

V roce 2013 se nezaměstnanost zvedla na 5,4 % a průměrný počet nezaměstnaných osob 

činil 231 300. V následujících letech měla míra nezaměstnanosti v Rakousku lehce 

stoupající tendenci. V roce 2015 míra nezaměstnanosti v Rakousku dosahovala hodnoty 

5,7 % a poprvé ve sledovaném období překonala míru nezaměstnanosti v České 
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republice, která byla 5,1 %. Tento trend se udržel až do roku 2018, kdy měli míry 

nezaměstnanosti obou států mezi sebou největší rozdíl ve sledovaném období a to 2,7 %. 

V Rakousku počet pracovních míst ve sledovaném období nepřekonal ani nevyrovnal 

počet nezaměstnaných osob. 

2.6 Míra (ne)zaměstnanosti na základě pohlaví 

Postavení žen na pracovním trhu je spjaté s reálným nebo potencionálním rodičovstvím. 

Reálné nebo potencionální mateřství patří mezi očekávané charakteristiky ženské 

pracovní síly a tato skutečnost často vede zaměstnavatele k předpokladu, že žena je 

z hlediska pracovního nasazení rizikovější než muž, což vede ke znevýhodňování žen na 

trhu práce. Zmíněná očekávání zaměstnavatelů jsou odrazem historického vývoje a 

fungování sociálních vztahů, jejichž důsledkem je skutečnost, že je neplacená práce 

(práce v domácnosti a péče o závislé osoby) spojována s rolemi žen a placená práce 

s rolemi mužů. Stěžejní pro postavení žen v rodině a v zaměstnání v dnešní společnosti 

je způsob dělby placené a neplacené práce. Ve všech modelech sociálního státu je 

zaznamenán rozmach v podpoře získání placené práce pro všechny, tedy pro muže i ženy, 

zatímco na přerozdělování neplacené práce se evropské země nezaměřují a vyjednávání 

v této věci je tak na samotných aktérech. V dnešních vyspělých společnostech je účast 

žen v placené práci z makroekonomického hlediska považována za žádoucí a 

z mikroekonomického hlediska příjmu domácností za nezbytnou. Vstoupením žen na trh 

práce se tradiční model, kdy je živitel muž a žena je odkázána na finanční příjem manžela, 

mění na dvoupříjmový způsob finančního zabezpečení rodiny. Muž i žena se tedy svými 

platy oba podílejí na fungování domácnosti, ale neznamená to, že jejich platy jsou 

rovnocenné. Vyšší příjem muže se často nadále považuje za příjem rodiny a naopak 

příjem ženy je považován za příjemné navýšení rodinného rozpočtu. Pozitivním faktem 

je, že dvoupříjmová domácnost snižuje riziko chudoby rodiny a do jisté míry přispívá i k 

rovnosti mužů a žen v rodině. (Bartáková, 2006, stránky 203-231) 
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Graf 6: Vývoj míry nezaměstnanosti v závislosti na pohlaví v České republice a Rakousku v % 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: Eurostat) 

 

V grafu č.6 je možné vidět, že zatímco v České republice je míra nezaměstnanosti u žen 

v celém sledovaném období výrazně vyšší než u mužů, tak v Rakousku tento ukazatel u 

obou pohlaví dosahuje velmi podobných hodnot, dokonce nezaměstnanost žen je po 

většinu sledovaného období nižší než nezaměstnanost mužů. Míra nezaměstnanosti mužů 

a žen se v obou státech vyvíjela velmi podobně, v celém sledovaném období nedošlo 

k výraznému poklesu či růstu míry nezaměstnanosti pouze u jednoho z pohlaví. Pouze 

mezi lety 2012 a 2013 v České republice míra nezaměstnanosti u mužů klesla o 0,1 %, 

zatímco nezaměstnanost žen vzrostla z 8,2 % na 8,3 %. V Rakousku podobná situace 

nastala mezi lety 2014 a 2015, kdy míra nezaměstnanosti u mužů vzrostla z 5,9 % na 6,1 

% a míra nezaměstnanosti žen poklesla z 5,4 % na 5,3 %. V České republice docházelo 

k rovnoměrnému poklesu míry nezaměstnanosti v letech 2013 - 2018 u obou pohlaví. 

V Rakousku má u obou pohlaví míra nezaměstnanosti menší odchylky než v České 

republice a stejně jako v České republice, tak i v Rakousku nedošlo za sledované období 

k výraznému poklesu či růstu míry nezaměstnanosti jen u jednoho pohlaví. 

V České republice je ve sledovaném období vyšší míra nezaměstnanosti u žen, 

v Rakousku je to opačně. Tato situace může souviset s mateřstvím a mateřskou 

dovolenou, která v ČR trvá 3 roky, zatímco v Rakousku je obvyklé, že ženy zůstávají 

s dětmi doma maximálně 2 roky. Tento výpadek žen z trhu práce se může v průběhu 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Česká republika muži 3,5 5,9 6,4 5,8 6 5,9 5,1 4,2 3,4 2,3 1,8
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Česká republika ženy 5,6 7,7 8,5 7,9 8,2 8,3 7,4 6,1 4,7 3,6 2,8

Rakousko ženy 4,4 5,1 4,6 4,6 4,8 5,3 5,4 5,3 5,6 5 4,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

M
ír

a 
n
ez

am
ěs

tn
an

o
st

i 
v
 %



48 

života žen opakovat víckrát, což představuje zvýšené riziko pro jejich opětovné zařazení 

se na trhu práce, kvůli nedostatečné praxi a slabším pracovním návykům. Dalším 

podstatným důvodem je nízký počet předškolních zařízení v České republice oproti 

Rakousku, které neumožňují ženám rychlejší návrat na trh práce. 

Rakousko má velmi rozvinutý sektor služeb, který má i významné postavení v národním 

hospodářství a díky tomu i vyšší procentuální podíl lidí zaměstnaných ve službách než 

Česká republika, kde je ekonomika orientována více na průmysl a zemědělství než 

v případě Rakouska. Pracovní místa, která poskytuje výše zmíněný sektor služeb, jsou 

často vhodnější pro ženy než muže, což přispívá k nižší nezaměstnanosti žen. (Bartáková, 

2006, stránky 203-231) 

 

 

Graf 7: Vývoj míry zaměstnanosti na základě pohlaví v České republice a v Rakousku 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle: Eurostat) 

 

Graf číslo 7 vyjadřuje vývoj míry zaměstnanosti na základě pohlaví v České republice a 

v Rakousku. Míra zaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných z počtu všech osob 

15letých a starších. V grafu je možné vidět, že v obou státech je míra zaměstnanosti nižší 

u žen než u mužů a vývoj zaměstnanosti obou pohlaví je velmi podobný v celém 

sledovaném období. V Rakousku je nižší míra zaměstnanosti a zároveň nezaměstnanosti 

u žen než u mužů, tato situace je dána tím, že existuje relativně velké množství žen 
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takzvaně ekonomicky neaktivních. Ekonomicky neaktivní ženy jsou například ženy na 

mateřské dovolené. V Rakousku je rozdíl mezi zaměstnaností žen a mužů menší než v ČR 

po celé sledované období. V roce 2010 dosahovala míra zaměstnanosti žen v ČR 60,9 %, 

v roce 2018 se zvedla na 72,2 %, zvýšení míry zaměstnanosti žen o 11,3 % je jedno 

z nejvyšších v EU v tomto období. Rakousko tak velké zvýšení nezažilo a z 68,8 % v roce 

2010 se míra zaměstnanosti zvedla jen na 71,7 % v roce 2018. V míře zaměstnanosti žen 

tedy Česká republika předběhla Rakousko. 

 

V roce 2018 Česká republika měla dle údajů z Eurostatu jeden z nejvyšších rozdílů ve 

výdělcích žen a mužů a to 20,1 %. Čeští muži dostali za rok v práci od svých 

zaměstnavatelů průměrně o 1,32 měsíční mzdy víc než ženy na stejné pozici. Rozdíl 

v odměňování žen a mužů na stejné pozici u stejného zaměstnavatele v soukromém 

sektoru byl průměrně 11 %. Dlouhodobě nižší příjmy žen za stejnou práci mají negativní 

dopad i na jejich důchody. Rozdíl mezi průměrnými starobními důchody mužů a žen je 

18 %, což má za následek vyšší ohrožení žen v důchodovém věku chudobou. V Rakousku 

je velmi podobná, rozdíl ve výdělcích žen a mužů byl v roce 2018 19,6 %, což je jen 

nepatrně méně než u nás. Průměr EU byl 14,8 %, to znamená, že oba státy jsou v platové 

nerovnosti výrazně nad průměrem. Platovou nerovnost ovlivňuje přímá diskriminace, 

firmy při zaměstnávání žen automaticky a intuitivně dávají na stejných pozicích nižší 

mzdu než mužům. Dalšími faktory jsou horizontální segregace trhu práce, tedy ženy jsou 

často zastoupeny v odvětvích, ve kterých je nižší úroveň mezd a vertikální segregace trhu 

práce, což znamená, že do vedoucích pozic se častěji dostávají muži než ženy. Ženám je 

také přisuzována péče o rodinu a domácnost. (Volejníčková, 2015, stránky 32-54) 

 

2.7 Míra (ne)zaměstnanosti podle věku 
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Graf 8: Vývoj míry nezaměstnanosti osob ve věku 15 – 24 let v České republice a v Rakousku (v %) 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle: Eurostat) 

 

Míra nezaměstnanosti mladých lidí se vypočítává jako podíl počtu nezaměstnaných ve 

věku 15 až 24 let na celkové aktivní populaci stejné věkové skupiny. Ve sledovaném 

období byla průměrná míra nezaměstnanosti v ČR 14 %, v Rakousku 9,8 % a v EU 19,8 

%. Česká republika i Rakousko patří ke státům s nižší mírou zaměstnanosti v rámci 

nejmladší věkové skupiny na pracovním trhu. 

 

Vývoj míry nezaměstnanosti mladých osob ve věku od 15 do 24 let v ČR nepřesáhl 

hranici 20 %. Míra nezaměstnanosti v ČR v roce 2008 dosahovala 9,9 %, v důsledku krize 

vzrostla v roce 2009 na 16,6 %, tedy o 6,7 % a pokračovala v rostoucím tempu i během 

druhé vlny do roku 2012, kdy dosahovala nejvyšší hodnoty ve sledovaném období a to 

19,5 %. V roce 2012 bylo v ČR celkem 1 193 600 osob ve věkové skupině 15-24 let, z 

toho bylo 610,7 tis. mužů a 582,8 tis. žen. Účast mladých lidí ve věku 15-24 let ve 

vzdělávání a v odborné přípravě v roce 2012 dosáhla 69,1 %. Počet nezaměstnaných 

mladých lidí byl v tomto roce 98 700, což představovala cca 18 % všech nezaměstnaných. 

V roce 2012 bylo registrováno 15,6 uchazečů na jedno pracovní místo. Trh práce mládeže 

je mnohem méně stabilní než trh práce dospělých a je typické, že nezaměstnanost 

mladých lidí reaguje na změny HDP citlivěji než celkové úroveň nezaměstnanosti. Se 

zpomalujícím hospodářským růstem nezaměstnanost mládeže vzrůstá. Mladí lidé 

v dobách recese často jako první trh práce opouštějí a jako poslední na něj vstupují, 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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jelikož na trhu práce s omezenější nabídkou pracovních míst soupeří s uchazeči, kteří 

mají větší zkušenosti díky předchozím zaměstnání. Situace se stabilizovala od roku 2013. 

V letech 2012 až 2018 měla míra nezaměstnanosti mladých lidí v ČR díky zavedení 

vhodných aktivních opatření průměrný meziroční pokles asi 2,5 % a v roce 2018 

dosahovala 6,7 %, což je jedna z nejnižších nezaměstnaností mladých lidí v EU. Vyšší 

míra nezaměstnanosti u skupiny osob ve věku 15 až 24 let je způsobená nízkým počtem 

ekonomicky aktivních mladých lidí. Většina z nich studuje a pouze se připravují na 

začlenění k ekonomicky aktivním lidem. (Mareš, Nezaměstnanost jako sociální problém, 

2002, stránky 50-80) 

Tabulka 3: Srovnání počtu a podílu uchazečů o zaměstnání do 25 let v letech 2012 a 2013 v ČR 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: Eurostat)  

 
2012 2013 Meziroční rozdíl 

počet v % počet v % počet v % 

15 – 19 let 24 200 4,4 22 100 3,7 - 2 100 -8,7 

20 – 24 let 74 500 13,7 78 00 13,1 3 500 4,7 

Celkem do 25 let 98 700 18,1 100 100 16,8 1 400 1,3 

Celkem uchazečů 545 300 100 596 800 100 51 500 9,4 

 

EUROSTAT uvádí, že v roce 2013 bylo v ČR 1 170 tis. mladých ve věku 15 až 24 let, z 

toho bylo 9,1 % (106,5 tis. osob) tzv. NEET, tj. mladých lidí, kteří nepracovali, 

nestudovali, ani se neškolili. Z tohoto podílu bylo 4,0 % neaktivních osob a 5,2 % bylo 

nezaměstnaných. Dále EUROSTAT uvádí, že z podílu 9,1 % NEET chce pracovat 5,9 % 

(bez ohledu na to, zda práci hledá či nehledá) a 3,2 % nechce pracovat, ani práci 

nehledalo. Rozdíl mezi podílem osob, které chtějí pracovat (5,9 %) a podílem osob, 

klasifikovaných jako nezaměstnané (5,2 %) činí 0,7 % z populace 15 – 24 let, tj. cca 8,2 

tis. osob. 

 

Program záruka pro mládež 

Na základě programu záruka pro mládež vláda České republiky garantuje, že každý mladý 

člověk do 25 let dostane kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělání odborné přípravy 

nebo stáže, a to do čtyř měsíců poté, co se stal nezaměstnaným, ukončil formální vzdělání 

nebo odešel ze systému formálního vzdělávání. Hlavním realizátorem programu je Úřad 

práce ČR, jehož zaměstnanci krajských poboček a kontaktních pracovišť pracují přímo s 
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cílovou skupinou. Dva hlavní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou projekt 

„Aktivizační příspěvek na podporu aktivizace dlouhodobě evidovaných uchazečů o 

zaměstnání formou podpory krátkodobých pracovních příležitostí“, a projekt „Příspěvek 

na společensky účelné pracovní místo pro zájemce o zaměstnání v procesu hromadného 

propouštění“. Opatření v rámci Programu se zaměří především na podporu tvorby nových 

pracovních míst, včetně samostatné výdělečné činnosti, na zabezpečení zprostředkování 

zaměstnání, na podporu vzdělávacích aktivit podle individuální potřeby, na propojení 

vzdělávání a požadavků praxe, na získání potřebné praxe. Financování Programu je 

realizováno z více zdrojů, ze státního rozpočtu, ale zejména z Evropského sociálního 

fondu, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, resp. Operačního 

programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. (mpsv, 2010) 

 

V roce 2008 byla míra nezaměstnanosti mladých osob v Rakousku 8,5 %, tedy o něco 

nižší než v ČR. Vlivem krize se v roce 2009 zmíněná míra nezaměstnanosti zvedla o 2,2 

%, což znamená, že v Rakousku krize zasáhla tuto skupinu osob méně než v ČR. 

V následujících dvou letech docházelo k mírnému snižování míry nezaměstnanosti osob 

ve věku 15 až 24 let v Rakousku. Rok 2012 pro Rakousko znamenal zvýšení míry 

nezaměstnanosti mladých na 9,4 % a tato stoupající tendence se udržela až do roku 2016, 

kdy došlo k nejvyšší míře nezaměstnanosti za sledované období a to 11, 2 % a počet 

nezaměstnaných mladých osob dosáhl 63 500. V roce 2016 také poprvé za sledované 

období Rakousko v míře nezaměstnanosti mladých osob překonalo Českou republiku a 

vyšší laťku si udrželo až do roku 2018. Za celé sledované období v Rakousku docházelo 

k výrazně menším výkyvům v míře nezaměstnanosti než v ČR. 

 

I v Rakousku existují programy na podporu mladých osob do 25 let. Jedním z nich je také 

program záruka pro mladé, který začal v Rakousku a Finsku a jejich zkušenosti pak 

využilo několik dalších států Evropy. Záruky pro mladé lidi jsou jednou z 

nejvýznamnějších a nejnaléhavějších reforem, jichž je zapotřebí k řešení problému 

nezaměstnanosti mladých lidí a usnadnění přechodu ze školy do zaměstnání. 

 

 



53 

 

Graf 9: Vývoj míry nezaměstnanosti osob ve věku 25- 29 let v České republice a v Rakousku (v %) 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle: Eurostat) 

 

U věkové skupiny 25 až 29 let jsou hodnoty míry nezaměstnanosti výrazně nižší, než jak 

tomu bylo v grafu č. 8, což znamená, že ani v jednom státě nedochází vlivem opatření na 

podporu mladých osob k přelívání nezaměstnanosti do následující věkové kategorie. 

V České republice jsou po celé sledované období hodnoty míry nezaměstnanosti nižší než 

celková míra nezaměstnanosti a dokazuje to fakt, že tato skupina patří mezi skupiny 

s nejnižší mírou nezaměstnanosti v republice. V Rakousku je tato situace pouze do roku 

2014, od roku 2015 je míra nezaměstnanosti lidí ve věku 25 až 29 let vyšší než celková 

nezaměstnanost. Stejně jako v grafu č. 8, tak i v grafu č. 9 je míra nezaměstnanosti nižší 

v Rakousku do roku 2015 a v roce 2016 hodnota míry nezaměstnanosti v České republice 

klesla pod hodnotu míry nezaměstnanosti v Rakousku.  

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ČR 4 8,3 9,6 7,9 9 8,2 7,4 6,6 5,4 3,5 3,2

Rakousko 3,9 5,6 5,6 5 5,9 6,1 6 5 5,5 5,3 4,2
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Graf 10: Vývoj míry nezaměstnanosti osob ve věku 25- 54 let v České republice a v Rakousku (v %) 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle: Eurostat) 
 

U věkové skupiny 25 až 54 let jsou hodnoty míry nezaměstnanosti nižší, než celková 

nezaměstnanost v České republice i v Rakousku po celé sledované období. V České 

republice v roce 2012 byla míra nezaměstnanosti od 25 do 55 let o 13,4 % nižší než u 

mladých lidí do 25 let, což je největší rozdíl za sledované období. Každý rok byly hodnoty 

nezaměstnanosti v obou státech nižší nejméně o polovinu ve věkové skupině 24 až 55 let 

než generace do 25 let.  Rakousko opět zaznamenává nižší míru nezaměstnanosti než 

Česká republika, a to až do roku 2014, kdy se situace otočila ve prospěch České republiky. 

Míra nezaměstnanosti ve věkové skupině 25 až 54 let je v ČR nejnižší v letech 2016, 2017 

a 2018 z celé Evropské Unie. 
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Graf 11: Vývoj míry nezaměstnanosti osob ve věku 55-64 let v České republice a v Rakousku (v %) 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle: Eurostat ) 
 

Míra nezaměstnanosti věkové kategorie 55 až 64 let měla velmi podobný vývoj jako míra 

nezaměstnanosti u ostatních věkových kategorií. V České republice byla nejvyšší 

zaznamenaná hodnota v roce 2010 a to 6,5 %, v Rakousku v roce 2016 a to 5 % za celé 

sledované období.  

 

Míra nezaměstnanosti starších osob je vyšší než celková nezaměstnanost, ale výrazně 

nižší než nezaměstnanost mladých lidí. Hlavními přínosy starších osob jako zaměstnanců 

jsou dlouholeté pracovní a životní zkušenosti, zejména v komunikaci s lidmi, v různých 

postupech, s fungováním systému a úřadů. Další výhodou starších osob je flexibilita. Lidé 

v této věkové kategorii už obvykle nemají malé děti a nehrozí tak absence z důvodu 

ošetřování. Dále, co mohou nabídnout, je loajalita k firmě. Starší člověk se nenechá 

rozhodit při každém nedorozumění. Přes všechna pozitiva, která mohou starší 

zaměstnanci zaměstnavatelům nabídnout, jsou často propuštěni mezi prvními. Při hledání 

nového zaměstnání velmi často odmítáni. Mezi nedostatky, které osoby ve věku 55 až 64 

let na trhu práce znevýhodňují, patří v prvé řadě nízká úroveň nebo neaktuální vzdělání. 

Starší lidé jsou znevýhodněni také v oblasti znalosti cizích jazyků. Spousta starších lidí 

má problémy s novými technologiemi a výpočetní technikou. Dalšími negativy může být 

nižší fyzická výkonnost, zatíženost stereotypy, horší zdravotní stav, vyšší finanční nároky 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Česká republika 3,9 5,7 6,5 5,8 5,8 5,8 4,9 4,4 3,8 2,4 2

Rakousko 2,2 2,7 2,5 3,6 3,4 3,8 3,8 4,7 5 4,2 3,9
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a neochota pracovat na nižší pozici nebo na směny či se vzdělávat. (Horák, 2014, stránky 

110-150) 

Tabulka 4: Vývoj míry zaměstnanosti osob ve věku 55 - 64 let v České republice a v Rakousku (v %) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: Eurostat) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Česká 

republika 
47,6 46,8 46.5 47,7 49,3 51,6 54 55,5 58,5 62,1 65,1 

Rakousko 38,8 39,4 41,2 39,9 41,6 43,8 45,1 46,3 49,2 51,3 54 

 

Vývoj míry zaměstnanosti osob ve věku 55 až 64 let má v obou státech po celé sledované 

období stoupající tendenci. V České republice je míra zaměstnanosti osob po celou dobu 

výrazně vyšší než v Rakousku, které v mezinárodním srovnání výrazně zaostává za 

celoevropským vývojem. Situaci částečně napomáhá fakt, že v České republice existuje 

nástroj aktivní politiky zaměstnanosti s názvem ,,Společensky účelné pracovní místo – 

zřízené“. Jde o příspěvek na zřízení místa pro osoby starší 55 let. Také stát na základě 

žádostí zaměstnavatelů poskytuje příspěvky na částečnou úhradu mzdových nákladů 

starších osob. V Rakousku se jedná o obecné zvýšení vnímavosti v souvislosti s věkovou 

diskriminací, o podněty pro podniky, aby tyto muže a ženy znovu zaměstnaly, o impulzy 

pro nezaměstnané, aby vyvíjeli pro opětovné začlenění do světa práce vlastní aktivitu. 

(mpsv, 2010) 

 

S (ne)zaměstnaností osob ve věkové skupině 55 až 64 let úzce souvisí věková hranice 

odchodu do důchodu. V České republice se v současné době důchodový věk každým 

rokem zvyšuje o dva měsíce u mužů a o čtyři měsíce u žen. Oproti jiným zemím však 

neexistuje žádný strop. Důležitou novinkou je také postupné rušení zvýhodnění snížené 

hranice pro ženy podle počtu vychovaných dětí, čímž se Česká republika zařadila mezi 

státy, které v otázce důchodového věku nerozlišují mezi pohlavími. Rakousko 

představuje mezi členskými státy Evropské unie skutečný unikát. Nejenom tím, že 

věková hranice nutná pro přiznání penze v plné výši je 65 let u mužů a 60 u žen, ale i 

skutečností, že na její nárokování postačuje doba 15 let odvádění sociálního pojištění do 

rakouské státní kasy. (Přib, 2012, stránky 25-56) 
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2.8 Míra nezaměstnanosti podle vzdělání 

Vzdělání je rozhodujícím aspektem při hledání zaměstnání na trhu práce. Vyšší úroveň 

vzdělání poskytuje více možností a lepší uplatnění. Od stupně vzdělání se odvíjí výše 

platu, odměn a celkové začlenění v pracovním životě. 

 

 

Graf 12: Vývoj míry nezaměstnanosti podle ISCED úrovně 0 -2 v České republice a v Rakousku (v %) 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle: Eurostat) 
 

Ukazatel představuje míru nezaměstnanosti ve věku 15–74 let v členění podle úrovně 

dosaženého vzdělání. Úroveň dosaženého vzdělání je kódována podle Mezinárodní 

standardní klasifikace vzdělání (ISCED). Údaje do roku 2013 jsou klasifikovány podle 

ISCED 1997 a údaje od roku 2014 podle ISCED 2011. 

 

ISCED 0 – 2 je první stupeň vzdělání uplatňující se v České republice i v Rakousku. 

Tento stupeň znamená méně než základní, základní a nižší sekundární vzdělávání. 

 

Míra nezaměstnanosti těchto osob v České republice vykazuje vysoké hodnoty. Vysoké 

hodnoty nad 25 % byly vykázány v letech 2010, 2012 a 2013, kdy se projevovaly dopady 

krize. Od roku 2013 míra nezaměstnanosti osob s nízkým vzděláním klesala. Rozdíl 

nezaměstnanosti mezi roky 2012 a 2018 je 17,8 %. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Česká republika 19,1 24,1 25 24,3 28,5 25,6 22,1 22,7 20,5 13,1 10,7

Rakousko 8,4 10,7 9,2 9,1 9,8 10,4 11,4 11,2 12,7 13 11,4
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Hodnoty míry nezaměstnanosti v Rakousku jsou více než o dvojnásobek nižší než 

v České republice a to až do roku 2015. V roce 2016 se výrazný rozdíl mezi oběma státy 

zmenšil, v roce 2017 se hodnoty téměř srovnaly a v roce 2018 se míra nezaměstnanosti 

v České republice dostala pod hodnotu Rakouska. Nejvyšší hodnota míry 

nezaměstnanosti v Rakousku byla zaznamenána v roce 2017 a to 13 %. Míra 

nezaměstnanosti skupiny s nízkou kvalifikací je nejvyšší ze věch skupin podle ISCED.  

 

Na vysokých hodnotách míry nezaměstnanosti lidí s nižším stupněm vzdělání v České 

republice mají svůj podíl lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí – převážně romská 

etnika. Tito lidé nejenže často ukončí školní docházku předčasně, ale také jim chybí 

elementární komunikační dovednosti a hygienické návyky.  Jejich výsledky při zařazení 

na trh práce jsou tak velmi slabé. Nižší hodnoty naměřené v Rakousku po téměř celé 

sledované období patrně souvisí s menším počtem příslušníků této minority v Rakousku. 

(Mareš, Nezaměstnanost jako sociální probém , 1998, stránky 80-102) 

 

 

Graf 13: Vývoj míry nezaměstnanosti podle ISCED úrovně 3- 4 v České republice a v Rakousku (v %) 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle: Eurostat) 
 

ISCED 3 – 4 je druhý stupeň vzdělání uplatňující se v České republice i v Rakousku. 

Tento stupeň znamená vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání.  

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Česká republika 3,7 6,1 6,9 6,4 6,5 6,8 6 4,7 3,5 2,7 2,1

Rakousko 3,6 4,6 4,4 4 4,4 4,7 5 5,4 5,8 5,1 4,2
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V této skupině je míra nezaměstnanosti výrazně nižší než v předchozí skupině v obou 

státech. V České republice je rozdíl v míře nezaměstnanosti 22 % v roce 2012. Poptávka 

po zaměstnancích s ukončeným středoškolským vzděláním je jednoznačně vyšší. Po celé 

sledované období míra nezaměstnanosti nepřesáhla hodnoty 7 %. Nejvyšší hodnota 

naměřená v České republice je 6,9 % a to v roce 2009. Česká republika dosahovala 

nepatrně vyšších hodnot v míře nezaměstnanosti lidí s druhým stupněm vzdělání až do 

roku 2014. Zatímco Rakousko se spíše drželo svého standardu a hodnoty míry 

nezaměstnanosti po celé sledované období spíše kolísaly okolo stejných čísel, tak v České 

republice docházelo k mírnému snižování a v roce 2015 se tak hodnoty České republiky 

dostaly pod hodnoty Rakouska. V roce 2018 byla míra nezaměstnanosti v České 

republice dokonce poloviční než v Rakousku. Zlepšení v míře nezaměstnanosti osob 

s druhým stupněm vzdělání v České republice spočívá nejenom ve zlepšení celkové 

politiky zaměstnanosti, ale i ve zlepšení vzdělávacího systému. Lidé se středoškolským 

vzděláním jsou lépe přizpůsobeni novým požadavkům trhu práce. (Krause, 2006, stránky 

25-69) 

 

 

Graf 14: Vývoj míry nezaměstnanosti podle ISCED úrovně 5-8 v České republice a v Rakousku (v %) 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle: Eurostat) 
 

ISCED 5 – 8 je třetí stupeň vzdělání uplatňující se v České republice i v Rakousku. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Česká republika 1,7 2,4 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,4 1,9 1,5 1,2

Rakousko 1,9 2,6 2,5 2,6 2,4 3,5 4 3,9 3,6 3,2 3,2
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Tento stupeň znamená terciární vzdělání. Terciární stupeň je poskytován vysokými 

školami a institucemi pro další vzdělání.  

 

V grafu číslo 14 je viditelné, že hodnoty míry nezaměstnanosti podle terciárního stupně 

vzdělání v České republice i v Rakousku jsou nejnižší ze všech hodnot míry 

nezaměstnanosti podle ISCED. V České republice byla vyšší míra nezaměstnanosti osob 

s terciálním vzděláním než v Rakousku pouze v letech 2010, 2011 a 2012. Tato situace 

nastala z důvodu většího dopadu hospodářské krize ve všech odvětvích v České republice 

oproti Rakousku. V následujících letech je zaznamenána klesající tendence až do roku 

2018. Nejnižší míra nezaměstnanosti u absolventů vysokých škol v České republice je 

zaznamenána v roce 2018 a to 1,2 % a zároveň je to nejnižší hodnota v celé EU. Důvodem 

pozitivního výsledku hodnot míry nezaměstnanosti osob s terciárním vzdělání v České 

republice je kvalita českého vysokého školství, o jehož absolventy je zájem na domácím 

i zahraničním pracovním trhu. Jednou z příčin této nízké nezaměstnanosti je také 

skutečnost, že mladí absolventi vysokých škol často využívají možnosti otevřené 

ekonomiky a vzhledem k vyššímu mzdovému ohodnocení v jiných státech EU často 

přijímají nabídky práce z jiných států. (Krause, 2006, stránky 52-89) 

 

2.9 Jaroslav Koláček 

Firma: Jaroslav Koláček 

IČO: 64503658 

Právní forma: Podnikající fyzická osoba tuzemská 

Sídlo: Malhostovice 111, 666 03 

Datum vzniku: 18. 03. 1996 

Obory činností: Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství, obrábění 

 

Firma realizuje výrobu zakázkového nábytku, kuchyní na míru, schodů, dveří i 

zahradního nábytku z masivního dřeva a to s dlouhou životností a vyšší přidanou 

hodnotou. Firmu majitel založil v roce 1996, kdy získal vzdělání v oboru, jako malou 

živnost. Při své práci se soustředil na kvalitu a použití kvalitních materiálů. Za posledních 

8 let firma získávala velmi dobrou pověst a přicházeli prestižní zakázky v podobě 
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vybavení do luxusních vil nebo do historických památek. S tímto vývojem vzrůstali 

požadavky na strojové vybavení a kvalitu personálu. Většinu zisku firma investovala do 

nákupu moderních dřevozpracujících strojů s pokročilým softwarem, vlastní pořezovou 

linku a sušárnu na dřevo. Také bylo nutné zakoupit stroje na manipulaci s řezivem. 

Pořízením těchto strojů se firmě se podařilo zajistit kompletní výrobu od syrového dřeva 

až po instalaci nábytku u cílových zákazníků vlastními silami a tím tak eliminovala chyby 

způsobené dodavateli. Tato skutečnost ovšem způsobila potřebu najmout zaměstnance 

s odpovídajícími schopnostmi a kvalifikací.  

 

Firma do roku 2008 zaměstnávala 1 až 2 zaměstnance. Stále zvyšující se nároky na kvalitu 

a objem výroby spolu s nutností zajistit do firmy nové stroje vyžadující obsluhu se 

znalostí výpočetní techniky způsobili potřebu náboru nových kvalifikovaných 

zaměstnanců. Díky následkům hospodářská krize bylo v roce 2009 relativně snadné najít 

a najmout 3 nové dostatečně kvalifikované zaměstnance. Tato situace se s mírnou 

fluktuací zaměstnanců udržela až do roku 2014, kdy byl počet zaměstnaných osob 6. 

V této době se díky ekonomickému růstu začala projevovat nízká nezaměstnanost a s tím 

související zvýšená poptávka po zaměstnancích ve všech oborech. Firma v rámci svých 

finančních možností určených pro mzdy a z důvodu zaměstnanecké situace v České 

republice začala mít problém s najímáním nových kvalifikovaných zaměstnanců i 

s udržením těch stávajících. Zmíněné problémy nebylo možné vyřešit a firma byla nucena 

odmítat zakázky, kterých bylo vlivem ekonomického růstu dostatek.   

Tabulka 5: Výpočet celkového ušlého příjmu státu z podniku Jaroslav Koláček v období 2014 až 2018 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: Jaroslav Koláček) 

 

 

V roce 2014 byl obrat firmy 13,6 milionů Kč, odhadovaná hodnota odmítnutých zakázek 

z důvodu nedostatku zaměstnanců byla 1,6 milionu Kč. Majitel firmy se domnívá, že 

2014 2015 2016 2017 2018

Roční obrat ( v milionech Kč) 13,6 14 11,2 8,1 4,9

Odhadovaná hodnota odmítnutých zakázek (v milionech Kč) 1,6 1,8 5 8,5 10

Odhadované zvýšení daně z příjmů podniku (v Kč) 80 000 90 000 250 000 420 000 500 000

Počet potřebných zaměstnanců 1 1 3 4 5

Roční průměrná hrubá mzda 1 zaměstnance  ( v Kč) 288 000 312000 312000 336000 336000

Roční hrubé mzdy potřebných zamců celkem (v Kč) 288 000 312000 936000 1344000 1680000

Odvody na zdravotní a sociální pojištění (v Kč) 129600 140400 421200 604800 756000

Daň ze závislé činnosti ( v Kč) 33 120 37980 113940 171360 214200

Celkový ušlý příjem státu 242 720 268 380 785 140 1 196 160 1 470 200
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v roce 2014 by stačil 1 zaměstnanec navíc k tomu, aby firma byla schopná zajistit všechny 

zakázky. Díky zmíněnému zaměstnanci by firma zvýšila svůj roční obrat na 15,2 milionů 

Kč. Daň z příjmů po započtení provozních nákladů by se tedy zvýšila o cca 80 000 Kč za 

rok, odvody na sociální a zdravotní pojištění při průměrné hrubé mzdě 24 000 korun za 

měsíc, což je průměrná hrubá mzda ostatních zaměstnanců v roce 2014, by se ročně 

zvýšily o 129 600 Kč, daň ze závislé činnosti by se ročně zvýšila o 33 120 Kč. Celkový 

ušlý příjem do státního rozpočtu za rok 2014 činí 242 720 Kč.  

 

V roce 2015 byl počet zaměstnanců stále 5 a obrat firmy 14 milionů korun, odhadovaná 

hodnota odmítnutých zakázek byla 1,8 milionu Kč. Počet chybějících zaměstnanců 

potřebných k zajištění odmítnutých zakázek byl stále 1. Tento 1 chybějící zaměstnanec 

by tedy dokázal zvýšit obrat firmy na 15,8 milionů Kč. Daň z příjmů po započtení 

provozních nákladů by se zvýšila o cca 90 000 Kč za rok. Průměrná hrubá mzda ostatních 

zaměstnanců se v roce 2015 zvýšila na 26 000 Kč za měsíc. Odvody na sociální a 

zdravotní pojištění pří zmíněné mzdě by se ročně zvýšili o 140 400 Kč, daň ze závislé 

činnosti by se ročně zvýšila o 37 980 Kč. Celkový ušlý zisk do státního rozpočtu za rok 

2015 činí zhruba 268 380 Kč.  

 

V roce 2016 se počet zaměstnanců snížil na 3 a s tím souvisí i snížení obratu firmy na 

11,2 milionů Kč. Odhadovaná hodnota odmítnutých zakázek se zvýšila na 5 milionů Kč. 

Počet zaměstnanců, kteří by dle slov majitele firmy byli schopni zajistit všechny 

objednávky, byl 6. Firma by tedy dosáhla odhadovaného obratu 16,2 milionů Kč s třemi 

dalšími zaměstnanci navíc. Daň z příjmů po započtení provozních nákladů by se zvýšil o 

cca 250 000 Kč za rok. Odvody na sociální a zdravotní pojištění při stejné hrubé mzdě 

jako předešlý rok by se zvýšily o 421 200 Kč, daň ze závislé činnosti by se ročně zvýšila 

o 113 940 Kč. Celkový ušlý zisk do státního rozpočtu za rok 2016 činí zhruba 785 140 

Kč.  

 

V roce 2017 se nabídka pracovních sil na trhu práce ještě snížila a s tím se snížil i počet 

zaměstnanců firmy na 2. Obrat firmy v daném roce klesl na 8,1 milionů Kč. Odhadovaná 

hodnota odmítnutých zakázek byla 8,5 milionů Kč. Počet chybějících zaměstnanců 

potřebných k zajištění odmítnutých zakázek byl 4. Celkově 6 zaměstnanců ve firmě by 
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zvýšilo roční obrat na částku 16,6 milionů Kč. Daň z příjmů po započtení provozních 

nákladů by se zvýšil o cca 420 000 Kč. Průměrná hrubá mzda zbylých dvou zaměstnanců 

se zvýšila na 28 000 Kč za měsíc. Odvody na sociální a zdravotní pojištění při zmíněné 

mzdě a se 4 dalšími zaměstnanci by se ročně zvýšily o 604 800 Kč, daň ze závislé činnosti 

by se ročně zvýšila o 171 360 Kč. Celkový ušlý zisk do státního rozpočtu za rok 2017 

činí zhruba 1 196 160 Kč.  

 

Rok 2018 znamenal nejnižší nezaměstnanost v České republice za celé sledované období 

a situace na trhu práce byla pro zaměstnavatele nepříznivá. Firma si nedokázala udržet 

žádného zaměstnance a fungovala pouze s jedním brigádníkem. Obrat firmy v daném 

roce klesl na 4,9 milionů Kč. Odhadovaná hodnota odmítnutých zakázek byla 10 milionů 

Kč. Podle majitele, k zajištění všech odmítnutých zakázek by firma potřebovala alespoň 

5 zaměstnanců k jednomu stávajícímu brigádníkovi. Zmíněných 5 zaměstnanců by 

znamenalo zvýšení ročního obratu na 14,9 milionů Kč. Daň z příjmů po započtení 

provozních nákladů by se zvýšil o cca 500 000 Kč. Odvody na sociální a zdravotní 

pojištění při stejné hrubé mzdě jako předešlý rok by se zvýšily o 756 000 Kč, daň ze 

závislé činnosti by se ročně zvýšila o 214 200 Kč. Celkový ušlý zisk do státního rozpočtu 

za rok 2018 činí zhruba 1 470 200 Kč. 

 

 Z této analýzy vyplývá, že velmi nízká nezaměstnanost znamená pro stát uspořené 

náklady v rámci pasivní politiky zaměstnanosti, ale také ušlý zisk v podobě ztracených 

daní z příjmů, daní ze závislé činnosti a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.  
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DISKUZE A ZHODNOCENÍ 

Hospodářská krize v roce 2008 způsobila oběma sledovaným státům značné finanční 

potíže, což je možné pozorovat na poklesu HDP v roce 2009 (graf č. 3). Zhoršení 

ekonomického stavu obou států se promítlo na trhu práce v následujících letech. Míra 

nezaměstnanosti měla rostoucí tendenci a míra zaměstnanosti klesající až do roku 2012, 

kdy se situace obecně začala zlepšovat. Česká republika dokonce dosáhla nejnižší míry 

nezaměstnanosti v celé EU v letech 2017 a 2018. 

 

Zaměstnanost je důležitým makroekonomickým ukazatelem, kterým je nutno se zabývat, 

proto mají státy Česká republika i Rakousko cíle v oblasti zaměstnanosti stanoveny v 

rámci svých politik zaměstnanosti i v rámci Evropské unie. Pro období 2010 – 2020 je 

výchozím zdrojem aktuální agendy strategie Evropa 2020, která stanovila 5 hlavních cílů 

pro své členské státy. Tyto cíle se týkají zaměstnanosti, vzdělávání, výzkumu a vývoje, 

chudoby a emisí skleníkových plynů. Plnění těchto cílů je pro členské země závazné, 

nicméně neexistují sankce v případě neplnění, v praxi je tedy vše na uvážení národních 

politických reprezentací. Předpokladem pro vysokou zaměstnanost je kvalitní vzdělávací 

základna. S vyšším stupněm vzdělání je úzce spojena i vyšší zaměstnanost, investice do 

výzkumu a vývoje jsou pro moderní ekonomiku státu také nezbytné. Podíl osob 

ohrožených chudobou má také přímou souvislost se zaměstnaností. Nízká míra 

zaměstnanosti zapříčiňuje vyšší míru chudoby, jelikož nezaměstnaní lidé nedisponují 

pravidelným příjmem. 

 

Z provedené analýzy plyne, že nezaměstnanost v České republice a v Rakousku není 

v porovnání s Evropským průměrem vysoká, a proto nepředstavuje zásadní problém. 

Data byla dostupná pouze do roku 2018 a to je hlavní důvod pro zvolené sledované 

období. 

 

V roce 2018 oba státy splnily cíl zaměstnanosti u osob ve věku 20 až 64 let strategie 

Evropa 2020. Česká republika s hodnotou 75,4 % a Rakousko s hodnotou 76,2 % 

překonali hranici cíle Evropa 2020 75 %. Rakousko však nedosáhlo svého národního cíle, 

a to celkové zaměstnanosti 77 – 78 %. 
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Národním cílem obou států je zvýšení míry zaměstnanosti žen. Česká republika si 

stanovila cílovou míru zaměstnanosti žen 65 %. Míra zaměstnanosti žen v roce 2018 

dosahovala 72,2 % a Česká republika tak nad očekávání splnila a zároveň převýšila svůj 

národní cíl. Rakousko si stanovilo za svůj národní cíl míru zaměstnanosti žen 75 %. 

V roce 2018 dosáhlo však pouze 71,7 % míry zaměstnanosti žen a tento národní cíl 

Rakouska tak nebyl naplněn. 

 

Dalším společným národním cílem České republiky i Rakouska je zvýšení míry 

zaměstnanosti osob starších 55 let. Cíl České republiky je dosáhnout míry zaměstnanosti 

u této skupiny na úroveň 55 %. Rakousko nedefinovalo cílovou hodnotu. V roce 2018 

Česká republika dosáhla hodnoty míry zaměstnanosti těchto osob 65,1 % a překonala tak 

svůj cíl o více než 10 %. V Rakousku se míra zaměstnanosti osob starších 55 let zvýšila 

ze 41,2 % v roce 2010 na 54 % v roce 2018. 

 

Cíl snížení nezaměstnanosti osob ve věku 15 až 24 let je také společný národní cíl obou 

států. Česká republika stanovila snížení nezaměstnanosti osob ve věku 15 až 24 let o 

jednu třetinu. Rakousko opět nedefinovalo cílovou hodnotu. V roce 2010 dosahovala 

míra nezaměstnanosti osob ve věku 15 až 24 v České republice hodnoty 18,3 %. Ke 

splnění cíle bylo tedy potřeba dosáhnout hodnoty nejvýše 12,2 % v roce 2020. V roce 

2018 míra zaměstnanosti mladých lidí dosahovala 6,7 % a cíl tak byl s velkou rezervou 

splněn. V Rakousku míry nezaměstnanosti lidí ve věku 15 až 24 let dosahovala 9,5 % 

v roce 2010 a 9,4 % v roce 2018. Vzhledem ke snížení nezaměstnanosti pouze o 0,1 % se 

dá říct, že rakouská politika zaměstnanosti u této skupiny nebyla úspěšná. 

 

Posledním společným cílem obou států je snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou 

kvalifikací. Česká republika stanovila jako cíl snížení míry nezaměstnanosti osob 

s nízkou kvalifikací o jednu čtvrtinu oproti roku 2010. Rakousko nedefinovalo cílovou 

hodnotu. Míra nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací v České republice dosahovala 

v roce 2010 25%. Dosažení stanoveného cíle tedy znamenalo dostat se nejvýše na 

hodnotu 18,7 % v roce 2020. V roce 2018 míra nezaměstnanosti osob se vzděláním 

prvního stupně byla 10,7 % a Česká republika tak opět překonala svůj vlastní cíl. Míra 
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nezaměstnanosti u osob s nízkou kvalifikací v Rakousku v roce 2010 dosahovala 9,2 % a 

v roce 2018 11,4 %. Rakousko nejenže svůj cíl nesplnilo, ale dokonce si ještě pohoršilo.  

 

Vzhledem k poměrně vysokým hodnotám a rostoucí tendenci zaměstnanosti se dá obecně 

předpokládat dosažení většiny stanovených cílů v následujících dvou letech. Státy by 

měly pokračovat v současných politikách zaměstnanosti, které se jeví jako úspěšné. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat komparaci dvou členských zemí Evropské 

unie ve vybraném odvětví. Těmito zeměmi byla zvolena Česká republika a sousední stát 

Rakousko. V rámci vyhodnocení hospodářské politiky zemí EU byly metody komparace, 

analýzy, syntézy a modelování aplikovány k srovnání politiky zaměstnanosti ČR a 

Rakouska a k zhodnocení cíle Strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti. V úvodu je 

popsán a porovnám vývoj obou států. Dále jsou uvedeny postupy a cíle k dokončení 

bakalářské práce. 

  

Teoretická část bakalářské práce je věnována vymezení teoretických pojmů hrubý domácí 

produkt, nezaměstnanost, hospodářská politika, trh práce, míra nezaměstnanosti a politika 

zaměstnanosti. 

 

Analytická část porovnává vývoje míry nezaměstnanosti a zaměstnanosti v letech 2008 

až 2018, také vliv HDP na vývoj míry nezaměstnanosti v České republice a v Rakousku. 

Analytická část je také zaměřena na vývoj míry nezaměstnanosti a zaměstnanosti ve 

vybraných skupinách obyvatelstva kategorizovaných na základě pohlaví, věku a vzdělání 

v obou státech ve zmíněném sledovaném období. V některých kategoriích je pozornost 

zaměřena i na opatření aktivní politiky zaměstnanosti obou vlád v této konkrétní kategorii 

jako podpora snižování míry nezaměstnanosti, případně zvýšení míry zaměstnanosti ve 

vymezeném časovém období. 

 

V další kapitole pojmenované Jaroslav Koláček jsem aplikovala problematiku politiky 

zaměstnanosti na konkrétní malý podnik z mého okolí. Po analýze jednotlivých let 

sledovaného období jsem došla k závěru, že příliš nízká nezaměstnanost má pro podniky 

i pro stát negativní dopad v podobě ušlých příjmů.  

 

Kapitola diskuze a zhodnocení obsahuje zejména popis a zhodnocení splnění cíle 

Strategie Evropa 2020 v oblasti politiky zaměstnanosti a dílčích národních cílů obou států 

v rámci této strategie. Také je zde uveden důvod výběru sledovaného období a zhodnocen 

vývoj nezaměstnanosti v obou státech v porovnání s EU. 
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Výsledky bakalářské práce lze využít při identifikaci potencionálních vylepšení a 

následném zvýšení úspěšnosti celkové politiky zaměstnanosti u obou států, protože 

detailní srovnání oblastí s rozdílnou úspěšností dílčích politik může být dobrým 

výchozím bodem. 
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