
Vývoj na pracovním trhu
Hlavní data, změny a trendy / Q3 - 2021



3,6 %
2019: 2,7 % 2020: 3,8 %

Podíl nezaměstnaných osob (Úřad práce, k 31. 8. 2021)
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Vývoj na Jobs.cz + Prace.cz + PzR / srovnání s danými měsíci r. 2019 (změna v %)
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Pozice a kandidáti prostřednictvím služeb LMC - září 2021



Růst mezd v 2. čtvrtletí 2021 (ČSÚ)

+ 11,3 %

průměrně 38 275 Kč



Ukazatel

Průměrný evidenční počet 
zaměstnanců 

přepočtený na plně zaměstnané

Průměrná hrubá měsíční mzda
na přepočtené počty 

zaměstnanců

Ukazatel

Průměrný evidenční počet 
zaměstnanců 

přepočt. na plně zaměstnané

Průměrná hrubá měs. mzda
na přepočtené počty 

zaměstnanců

v tis.
změna ve srovnání 
s 2. čtvrtletím 2020 v Kč

změna ve srovnání 
s 2. čtvrtletím 2020 v tis.

změna ve srovnání 
s 2. čtvrtletím 2020 v Kč

změna ve srovnání 
s 2.čtvrtletím 2020

v  tis. % v Kč % v  tis. % v Kč %

Česká republika  c e l k e m 3 984,4 28,8 0,7 38 275 3 893 11,3 Česká republika  c e l k e m 3 984,4 28,8 0,7 38 275 3 893 11,3

v tom: v tom:

A Zemědělství, lesnictví a rybářství 93,9 1,7 1,9 28 968 1 339 4,8 J Informační a komunikační činnosti 128,1 2,0 1,6 62 710 2 812 4,7

B+C+D+E Průmysl  c e l k e m 1 200,2 -10,0 -0,8 36 875 3 559 10,7 K Peněžnictví a pojišťovnictví 72,9 -1,0 -1,3 63 476 -1 017 -1,6

B Těžba a dobývání 18,9 -3,9 -17,0 39 835 2 777 7,5 L Činnosti v oblasti nemovitostí 44,5 1,7 4,1 33 532 4 475 15,4

C Zpracovatelský průmysl 1 094,4 -7,0 -0,6 36 554 3 717 11,3 M Profesní, vědecké a technické 
činnosti 170,2 2,4 1,4 44 112 3 391 8,3

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 
a klimatizovaného vzduchu 34,2 -0,1 -0,3 51 847 2 309 4,7 N Administrativní a podpůrné činnosti 175,9 9,7 5,9 26 148 2 857 12,3

E
Zásobování vodou; činnosti související 
s odpadními vodami, odpady a 
sanacemi

52,7 1,0 2,0 32 766 1 656 5,3 O Veřejná správa a obrana; povinné 
sociální zabezpečení 298,8 2,8 1,0 41 172 342 0,8

F Stavebnictví 211,0 4,0 1,9 32 044 1 946 6,5 P Vzdělávání 318,2 8,3 2,7 38 937 3 501 9,9

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a 
údržba motorových vozidel 502,0 7,5 1,5 34 131 2 945 9,4 Q Zdravotní a sociální péče 315,3 5,6 1,8 54 418 16 584 43,8

H Doprava a skladování 255,2 -3,7 -1,4 32 994 2 328 7,6 R Kulturní, zábavní a rekreační 
činnosti 48,4 -0,8 -1,6 32 278 2 102 7,0

I Ubytování, stravování a pohostinství 102,6 -3,7 -3,5 21 089 3 115 17,3 S Ostatní činnosti 47,3 2,3 5,1 29 079 4 687 19,2

Průměrné mzdy v ČR ve 2. čtvrtletí 2021 dle odvětví (ČSÚ, údaje k 30. 6. 2021)



10 %
(+3 p. b. oproti 2019)

spokojení, ale nemotivovaní

45 %
(+12 p. b. oproti 2019)

spokojení a motivovaní

30 %
(-13 p. b. oproti 2019)

nespokojení, demotivovaní

15 %
(-2 p. b. oproti 2019)

nespokojení, ale motivovaní
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Spokojenost a motivace lidí v práci (JobsIndex, duben 2021)
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Odešli by v případě lepší nabídky

Jsem otevřený(á) lepším nabídkám

Vím, co budu dělat v případě odchodu

Mám dostatek příležitostí k odchodu

Odešli by v případě srovnatelné nabídky

Vážně uvažuji o změně zaměstnání

Aktivně vyhledávám nové příležitosti 14
10 12 13 12 13 11
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Q3/2018

Q1/2019

Q3/2019

Q3/2020

Q1/2021

Souhlas (Top2Box na 6-tibodové škále)

J1. Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními ...

Tendence k dalším změnám práce (JobsIndex, duben 2021)



Změny u zaměstnavatelů
(společný průzkum G82, Simply5 a LMC, červen 2021)



DATAŘŮV
PRŮVODCE PO 
PANDEMII 

FIRMY 3.0

Třetí syndikovaná vlna, červen 2021
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posílípoškodí
8%

VYJDEME SILNĚJŠÍ, 
HLAVNĚ VELCÍ

Hodnocení na škále 0-10; 0-3 (BottomBox) a 7-10 (TopBox)

NAŠI FIRMU SOUČASNÁ SITUACE…

43%

-11

více oproti podzimní vlně
méně oproti podzimní  vlně

27
16

8

22
34

43
Vývoj

IV/2020 XI/2020 VI/2021

Rozdíly větší než 3 procentní body

+9-8
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1%

7%

3%

3%

86%

MALÍ TRPÍ VÍCE
NEŽ VELCÍ

C10. Má vaše firma potíže se splácením závazků? Případně, kdy si myslíte, že takové potíže nastanou? 

Výrazné potíže se závazky má pouze 1% větších firem,        
i když dalších 13% nějaké potíže očekává.
U malých firem je situace podle očekávání.

(HROZÍCÍ) POTÍŽE SE SPLÁCENÍM ZÁVAZKŮ

14%

ANO 
máme výrazné potíže

ANO, 
máme mírné potíže

ZATÍM NE, 
ale budeme je mít nejdéle do 3 týdnů

ZATÍM NE, 
ale budeme je mít za 4 týdny nebo později

ZATÍM NE 
a neočekáváme, pokud se situace nezhorší

více oproti podzimní vlně

méně oproti podzimní vlně

Rozdíly větší než 3 procentní body

-4

-15

34
18 14

(Hrozící) potíže - Vývoj

IV/2020 XI/2020 VI/2021
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Hůře se nyní odděluje soukromý život od pracovního

Sladění zaměstnanců při hybridním režimu – část pracujících na dálku (home 
office) a část na pracovišti

Nastavení chodu firmy, aby bylo pro zaměstnance bezpečné

Nárůst pracovní doby/vytížení

Práce na dálku (home office) je pro mnohé zaměstnance těžká a
komplikovaná

Nové plánování směn vzhledem k opatřením

Snížila se motivace a spolehlivost zaměstnanců

Potíže související s překotným přechodem na online

Kolegy a podřízené je těžké řídit a koordinovat vzdáleně

V současné situaci je těžké si správně definovat priority, je příliš mnoho
nejistot

S ničím se nepotýkáme

Něco jiného

NOVÁ SITUACE 
VYŽADUJE ŘEŠENÍ 

NOVÝCH VÝZEV

C16. S jakými konkrétními výzvami současné situace ve vztahu k zaměstnancům se nejvíce potýká vaše firma? 

Práce na dálku znamená čím dál tím méně těžkostí v souvislosti s tím, jak se 
lidé vrací do kanceláří a jak se firmy naučily efektivněji využívat práci z 
domova. Firmy nyní přemýšlí, jak nastavit interní procesy tak, aby fungovaly 
v nové, často hybridní, situaci kombinující práci z domova s tou na 
pracovišti.

S JAKÝMI VÝZVAMI SOUČASNÉ SITUACE VE VZTAHU K ZAMĚSTNANCŮM SE 
NEJVÍCE POTÝKÁME? (v %)

-14

-9

Hůře se nyní odděluje soukromý život od pracovního

Sladění zaměstnanců při hybridním režimu

Nastavení chodu firmy, aby bylo pro zaměstnance bezpečné

Nárůst pracovní doby/vytížení

Práce na dálku je pro mnohé zaměstnance těžká a komplikovaná

Nové plánování směn vzhledem k opatřením

Snížila se motivace a spolehlivost zaměstnanců

Potíže související s překotným přechodem na online

Kolegy a podřízené je těžké řídit a koordinovat vzdáleně

Je těžké si správně definovat priority, je příliš mnoho nejistot

S ničím se nepotýkáme

Něco jiného

+7

Rozdíly větší než 3 procentní body

-8

-10

více oproti podzimní vlně

méně oproti podzimní vlně



3% 56% 23% 18%

FLEXIBILITA - PRÁCE Z DOMOVA

A3. A které z těchto situací se Vás osobně týkaly v poslední době (během posledních šesti měsíců)?
C6. A měl/a jste (nebo máte) v souvislosti s prací na dálku (z domova) nějaké potíže? 

41%

nově můžou pracovat z domova
můžou a mohli pracovat z domovanemůžou a nemohli pracovat z domova

došlo ke zrušení práce z domova

Nedostatečné vybavení 19% (16%)

Nastavení komunikace na dálku 12% (14%)

Potřebovali lepší sladění na úkolech, cílech 8% (7%)

Nedostatek informací 5% (9%)

Chyběla vzájemná důvěra s nadřízeným 4% (4%)

Potřebovali jiný způsob vedení od nadřízeného 4% (3%)

Žádné potíže 58% (58%)

(v závorce údaj z minulé vlny (podzim 2020)

Úskalí při práci z domova:

Častěji: VŠ vzdělaní (69%), technické bílé límečky (68%), nižší bílé límečky 
(67%) vyšší bílé límečky (58%), s vyšším platem nad 30 tis. Kč (49%)

Méně často: nižší modré límečky (16%), bez maturity (18%), vyšší modré 
límečky (26%), s nižším platem do 20 tis. Kč (28%), služby/ obchod (30%)

Možnosti práce na dálku/z domova podle zaměstnanců (JobsIndex, duben 2021)

21

34
41

Q3/20
19

Q3/20
20

Q1/20
21



A8. Jak často by Vám v ideálním případě (i po odeznění pandemie) 
vyhovovala práce z domova/na dálku?

22%
7%

5%

62%

4%

3-4 dny v týdnu
Rádi by částečně pracovali z domova

Především z domova
Stačí 5 dní v měsíci v práci

Pouze z domova
Pokud možno úplně bez nutnosti 
osobní návštěvy firmy

Nemohou pracovat z domova / Nechtějí

1-2 dny v týdnu
Rádi by občas pracovali z domova

43% 19%/

38%

Rádi by pracovali 
z domova

(17% těch, co 
nemají možnost HO,

68% těch, co 
mají možnost HO)

Ideální práce z domova podle zaměstnanců - hybridní režim? (JobsIndex, duben 2021)
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PRÁCE NA DÁLKU
-> HYBRIDNÍ REŽIM

PLÁNY VEDENÍ

C5.    Nabízí vaše firma možnost home-office/práci na dálku alespoň vybraným zaměstnancům?
CH4. Plánuje vaše firma po odeznění pandemie umožňovat alespoň některým zaměstnancům home-office/práci na dálku?
CH5. A jak často plánuje vaše firma home-office/práci na dálku zaměstnancům poskytovat?
CH6. Plánuje vaše firma poskytovat do budoucna zaměstnancům finanční příspěvek související se zvýšenými domácími náklady při práci z domova?
CH7. Řeší vaše firma v souvislosti s poskytováním home-office/práce na dálku zaměstnancům změnu kanceláří?

NABÍZEJÍ HOME-OFFICE (v %)

76 %

PLÁNUJÍ POSKYTOVAT PRÁCI 
Z DOMOVA I PO PANDEMII (v %)

17

38

39

7

ANO, ve větším rozsahu než nyní

ANO, asi ve stejném rozsahu jako nyní

ANO, v menším rozsahu než nyní

NE, home-office plánujeme zrušit

PLÁN PRÁCE Z DOMOVA (v %)

27

50

19

4

0

Výjimečně (2 - 3 dny v měsíci)

Občas (do 2 dnů v týdnu)

Částečně (3-4 dny v týdnu)

Především z domova (do 5 dní v měsíci ve firmě)

Pouze z domova

PLÁN PŘÍSPĚVKŮ (v %)
ANO, jednorázově 4

ANO, pravidelně měsíčně 14

ANO, pravidelně čtvrtletně 2

ANO, pravidelně pololetně 1

NE, neplánují 79

Zmenšíme plochu, počet míst 9

Stěhování firmy 5

Změna využití kanceláří 22

Zatím ne, ale nelze vyloučit 33

NE 38

ZMĚNA KANCELÁŘÍ (v %)
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HOME OFFICE
ZA VLASTNÍ

C5.    Nabízí vaše firma možnost home-office/práci na dálku alespoň vybraným zaměstnancům?
CH1. Poskytuje vaše firma zaměstnancům nějaký finanční příspěvek související se zvýšenými domácími náklady při práci z domova?
CH2. Jak vysoký jednorázový příspěvek zaměstnancům jste poskytli?
CH3. Jak vysoký pravidelný příspěvek zaměstnancům poskytujete?

Home office je široce rozšířen, týká se 3/4 větších (>10 zam.) firem. 
Příspěvek na zvýšené náklady při práci z domova je ale (zatím) spíše 
výjimkou. Pokud už ho firma poskytuje, tak nejčastěji ve formě 
pravidelných nízkých měsíčních plateb.

NABÍZEJÍ HOME-OFFICE (v %)

76 %

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA NÁKLADY 
PŘI PRÁCI Z DOMOVA (v %)

5

12

1

1

82

ANO, poskytli jednorázově

ANO, pravidelně měsíčně

ANO, pravidelně čtvrtletně

ANO, pravidelně pololetně

NE, neposkytuje

VÝŠE FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

Do 2 tis. Kč 30 %

2-5 tis. Kč 36 %

Více než 5 tis. Kč 33 %

Do 1 tis. Kč 64 %

1-2 tis. Kč 23 %

Více než 2 tis. Kč 12 %
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JARO 
2020

PODZIM 
2020

JARO
2021

VÍCE ČASU NA PRÁCI

Mají čas dotáhnout resty a v minulosti odsouvané úkoly 40 16 14
Chod firmy se zjednodušil, zabývají se tím, co je důležité 26 16 13
Máme víc času na práci 14 7 11
Konečně jsme si mohli pořádně odpočinout 8 2 3

ROZVOJ A ADAPTACE

Doba nutí být kreativnější v řešení úkolů, nějak si poradit 50 50 53
Urychlení digitalizace procesů a postupů, což bude výhodou 31 43 43
Schopnost přeorientovat zaměření na to, co je potřeba 10 9 15
Mají víc možností se rozvíjet, vzdělávat 15 9 14

OBCHODNÍ PARTNEŘI

Ukázalo se, na které partnery se můžeme spolehnout 13 13 15

JARO 
2020

PODZIM 
2020

JARO 
2021

VZTAH SE ZAMĚSTANCI, ukázalo se, že....

Zaměstnanci schopni pracovat dobře i na home-office 57 58 55
Vysoká solidarita a angažovanost zaměstnanců 47 43 40
Vzrostla důvěra mezi zaměstnavateli/manažery a zaměstnanci 21 21 21

MZDY A NÁBOR

Bude k dispozici více zájemců o práci, lépe seženeme zaměstnance 41 35 14
Sníží se tlak na růst mezd zaměstnanců 43 30 13

FINANCE

Firma je schopná nacházet různé zdroje zisku i v těžkých dobách 8 13 18
Omezili, ukončili dlouhodobě ztrátové výrobní/obchodní činnosti 6 6 6
Zvýší se státní podpora firem, jako jsme my 1 1 3

JSME 
FLEXIBILNĚJŠÍ, 

KREATIVNĚJŠÍ A 
DIGITALIZUJEME 

C13. V čem vaší firmě současná situace pomohla nebo dokonce prospěla, v čem vidíte pozitivní stránku? 

nárust během celé pandemie

pokles během celé pandemie
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VELCÍ INVESTUJÍ, 
MALÍ VYTVÁŘÍ 

REZERVY

C17. Až tato krize skončí, plánuje vaše firma udělat nějaké dlouhodobější změny na základě této zkušenosti? / Až skončí tvrdá opatření, plánuje vaše 
firma udělat nějaké dlouhodobější změny na základě této zkušenosti? 

CO PLÁNUJEME ZA DLOUHODOBĚJŠÍ ZMĚNY PO KRIZI? (v %)

43
37
29
28
28
27
22
19
13
12
12
10
6
3
2
2
2
13

Větší digitalizace interních procesů ve firmě
Častější využívání online vzdělávání zaměstnanců

Častější využívání online pohovorů s uchazeči při náboru zaměstnanců
Zavedení častější práce na dálku

Posílit leadership (schopnosti) manažerů
Větší důraz na otevřenou vnitrofiremní komunikaci

Zlepšení vztahu zaměstnanců k firmě
Více investovat do rozvoje dovedností zaměstnanců

Častější využívání flexibilnějších forem zaměstnávání lidí (externisté,…
Vytváření finančních rezerv, kdyby přišel výpadek příjmů

Lepší hospodaření se zásobami/skladem
Rozšíření záběru našeho podnikání na více oblastí

Outsourcing některých činností/procesů
Menší závislost na dodavatelích v zahraničí

Snížení počtu zaměstnanců, abychom měli menší závazky, kdyby zase…
Hledání investora, který nám pomůže znovunastartovat růst

Přechod ze zaměstnaneckého poměru na OSVČ alespoň u části…
Žádné změny, toto byl ojedinělý případ a pak zase budeme fungovat…

+4

Větší digitalizace interních procesů ve firmě

Častější využívání online vzdělávání zaměstnanců

Častější využívání online pohovorů s uchazeči při náboru zaměstnanců

Zavedení častější práce na dálku

Posílit leadership (schopnosti) manažerů

Větší důraz na otevřenou vnitrofiremní komunikaci

Zlepšení vztahu zaměstnanců k firmě

Více investovat do rozvoje dovedností zaměstnanců

Častější využívání flexibilnějších forem zaměstnávání lidí (externisté, dohody apod.)

Vytváření finančních rezerv, kdyby přišel výpadek příjmů

Lepší hospodaření se zásobami/skladem

Rozšíření záběru našeho podnikání na více oblastí

Outsourcing některých činností/procesů

Menší závislost na dodavatelích v zahraničí

Snížení počtu zaměstnanců, abychom měli menší závazky, kdyby zase přišla nějaká krize

Hledání investora, který nám pomůže znovunastartovat růst

Přechod ze zaměstnaneckého poměru na OSVČ alespoň u části zaměstnanců

Žádné změny, toto byl ojedinělý případ a pak zase budeme fungovat podobně jako před krizí

+5

-11

V souladu se svými ambicemi chtějí větší firmy zlepšovat vztahy se 
zaměstnanci a budou více investovat do rozvoje jejich dovedností, 
zatímco malé podniky se chtějí zaměřit především na tvorbu 
rezerv pro případ dalšího výpadku příjmů. 

více oproti podzimní vlně

méně oproti podzimní vlně

Rozdíly větší než 3 procentní body
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IT A HR VÝRAZNĚ 
POSÍLÍ SVOU ROLI

ZMĚNA DŮLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ VLIVEM KORONAVIROVÉ KRIZE (v %)

35
28
19
17
17
13
11
7
5
4
3
2

4
8

16
8

10
6
4
8
8

37
15
21

IT firmy, dodavatelé SW

Personalistika, HR, personální agentury

Marketing, reklamní, kreativní, mediální a výzkumné ag., copywriteři, překladatelé

Telekomunikační operátoři

Státní správa (orgány, které regulují fungování firem, schvalování dotací, atp.)

Finanční instituce (např. banky, pojišťovny, atd.)

Účetnictví, administrativa, poradenství

Finanční a daňoví poradci

Dodavatelé energií  (elektřina, plyn)

Cateringové služby, dodavatelé nápojů a nápojových automatů, dovoz jídel, atd.

Servis aut

Dodavatelé kancelářských potřeb

důležitější asi stejně důležité méně důležité

D1. Jak se ve Vaší firmě změnila důležitost jednotlivých dodavatelů v souvislosti s aktuální (post)koronavirovou situací? Kdo je pro Vaši firmu aktuálně více nebo méně důležitý v porovnání s dobou před koronavirem?

Chuť investovat a využít situace ve svůj prospěch se ukazuje i 
na změně významu dodavatelů: rostou ty oblasti, které mají 
přímý vliv na úspěch firmy, naopak méně podstatné / 
podpůrné služby oslabují.

více oproti podzimní vlně

méně oproti podzimní vlně

Rozdíly větší než 3 procentní body

+9

+4
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2%
snižování

6%

VĚTŠINA CHCE NABÍRAT 
A TAKÉ ZVYŠOVAT MZDY

Firmy očekávají růst počtu zaměstnanců, navíc i růst jejich mezd. 
Týká se to také malých podniků, i když v daleko menší míře. 

Očekávaný vývoj v oblasti náborů 
zaměstnanců

růst
57%

C18. Jaký vývoj v oblastech náboru a mezd zaměstnanců předpokládáte ve vaší firmě na začátku roku 2021?

snižování růst
36%

Očekávaný vývoj 
v oblasti mezd

27
12 6

23
35

57Vývoj

IV/2020 XI/2020 VI/2021
12 6 2

15
26

36

Vývoj

IV/2020 XI/2020 VI/2021

více oproti podzimní vlně

méně oproti podzimní vlně

Rozdíly větší než 3 procentní body

+10-4+22-6



Rezervy pracovního trhu

Nevyužitý potenciál lidí



1. potřebné / žádané schopnosti, dovednosti (bariéra kvalifikace)

2. v dané lokalitě (bariéra dojíždění)

3. v potřebný čas (bariéra časového rozvržení / úvazku)

4. s přijatelnými požadavky (bariéra vzájemných nároků)

5. bez stereotypů (bariéra předsudků)

Co limituje uplatnění zbylých nezaměstnaných a části ek. neaktivních? 



80 000

100 000

120 000

140 000
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Skladba populace ČR dle věku / 18-64 let (ČSÚ, k 1. 1. 2019)

2019 (6,588 mil.) 2024 (6,393 mil.) 2029 (6,359 mil.) 2034 (6,221 mil.)




