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Úvod

„Náš region překračuje hranice“

Již deset let přeshraniční partnerství EURES-TriRegio podporuje rozvoj společného pracovního trhu v trojzemí 
Dolního Slezska, Saska a Čech. K partnerskému sdružení patří odbory, organizace zaměstnavatelů a veřejné služby 
zaměstnanosti, které působí v navzájem sousedících subregionech.

Těžištěm této přeshraniční působnosti je podpora rovnoprávného přístupu k pracovnímu trhu a trhu profesního 
vzdělávání pro občany, kteří projevují zájem o mobilitu, a to při zachování stávajících pracovních a sociálních standardů.

Společný příhraniční region se v posledních letech rozvíjel nadmíru pozitivně. Počet zaměstnaných vzrostl na 2,3 miliony 
lidí v roce 2017. Ze strany podnikatelů je poptávka po pracovních silách soudě dle zhruba 0,25 milionu pracovních 
nabídek vysoká, zároveň se zaznamenává úbytek nezaměstnaných. Společnou výzvou do budoucna jsou demografické 
změny. Počet obyvatel se do roku 2030 sníží podle odhadů přibližně o 450 000 na 6,01 milionu.

Publikace, kterou držíte v rukou, je výsledkem přeshraniční spolupráce statistických úřadů a veřejných služeb 
zaměstnanosti. Umožní vám zorientovat se na trhu práce a profesního vzdělávání v pohraničí. Současně bychom 
prostřednictvím této brožury rádi poskytli podněty a přesvědčili čtenáře k tomu, aby využívali nové cesty při hledání 
profesních perspektiv nebo i při náboru kvalifikovaných pracovních sil ve společném evropském regionu a ve prospěch 
tohoto regionu.

Přejeme vám četbu bez hranic.

Klaus-Peter Hansen   Ewa Grzebieniak   Radim Gabriel
Předseda představenstva  Ředitel     Ředitel
Saské regionální ředitelství  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Úřad práce České republiky
Spolkové pracovní agentury       Krajská pobočka v Ústí nad Labem
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Pohraničí Německo
Dynamika zaměstnanosti

Počet obyvatel regionů Chemnitz (Saská Kamenice) a 
Dresden (Drážďany) aktuálně čítá 3,07 milionu. Do roku 
2030 se tento počet v závislosti na scénáři vývoje sníží 
o 134 000 až 253 000 lidí. Od roku 2014 vzrostl počet 
zaměstnaných osob platících povinné sociální pojištění 
(SvB) o 41 000 lidí na 1,17 milionu. Demografický vývoj 
má vliv i na věkovou strukturu SvB. V nadcházejících 10 
letech opustí každý pátý člověk trh práce z důvodu věku. 
Zajišťování kvalifikovaných pracovníků bude v budoucnu i 
nadále získávat na významu.

2015      2030

3,07 Mio.
2,81 Mio.

-8,3 %
nebo

-253 000
lidí

Odhady počtu obyvatel
Oblasti spadající pod ředitelství Chemnitz a Dresden 
Prognóza (2015 až 2030) Saského zemského statistického úřadu; Sro-
vnání let 2030 a 2015 

Zaměstnanci s povinností hrazení sociálního pojištění
Oblasti spadající pod ředitelství Chemnitz (Saská Kamenice) a Dresden 
(Drážďany) - místo výkonu práce
Období od 2014 do 2017 (každý rok k 30. červnu)

+1,4 %
nebo

+15 996
lidí

1 127 519 1 168 919

2014         2015          2016         2017   

Věková struktura zaměstnanců s povinností hrazení 
sociálního pojištění
Oblasti spadající pod ředitelství Chemnitz a Dresden - místo výkonu 
práce
30. června 2017 6,8 %

Pod 25 let22,0 %
55 let a více

Medián hrubé měsíční mzdy zaměstnanců na plný 
úvazek s povinností hrazení sociálního pojištění
Oblasti spadající pod ředitelství Chemnitz a Dresden - místo výkonu 
práce
Období od 2014 do 2017 (každý rok k 31. prosinci); v eurech

2014            2015          2016            2017

2 219

2 438
2 349 +3,8 %

nebo

+89
EUR

Pozitivní vývoj zaměstnanosti a zavedení minimální mzdy 
má vliv na růst hrubé mzdy za práci. Od roku 2014 do roku 
2017 vzrostl medián hrubé mzdy za práci o 219 € (9,9 %). 
Oblastí ekonomiky s největším přírůstkem SvB je zdravot-
nictví a sociální péče. Oblastí s největším počtem SvB je 
naopak zpracovatelský průmysl.

Hospodářská odvětví s největším přírůstkem zaměst-
nanosti
Oblasti spadající pod ředitelství Chemnitz a Dresden - místo výkonu 
práce
30. června 2017 ve srovnání s předchozím rokem

Zpracovatelský průmysl
261 111 Osob

+1 688 Osob  nebo +0,7 %

Výchova a vzdělávání
63 657 Osob

+1 394 Osob nebo +2,2 %

Informace a komunikace
23 641 Osob

+1 415 Osob nebo +6,4 %

Maloobchod a velkoobchod; 
oprava motorových vozidel a 

motocyklů
139 310 Osob

+1 341 Osob nebo +1,0 %

Veřejná správa, obrana; 
sociální pojištění

73 449 Osob
+1 215 Osob nebo +1,7 %

Zdravotní a sociální péče
181 381 Osob

+5 516 Osob nebo +3,1 %

1 152 9231 137 892

2 288



Pracovní místa

V souvislosti s pozitivní situací na pracovním trhu a nepře-
tržitou vysokou poptávkou po pracovních silách se počet 
nezaměstnaných snížil na nejnižší hodnotu od r. 1991. V 
r. 2017 bylo v regionech Drážďany a Saská Kamenice bez 
zaměstnání v průměru 101 000 lidí. Míra nezaměstnanosti 
se pohybuje mezi 9,2 % v okrese Görlitz (Zhořelec) a 5,4 
% v Erzgebirgskreis. Demografický a konjunkturní vývoj 
začíná v Sasku způsobovat nedostatek pracovních sil. V 
oborech zdravotnictví a sociální péče už poptávka po pra-
covnících přestává být pokrývána.

Přírůstek registrovaných pracovních míst
Oblasti spadající pod ředitelství Chemnitz a Dresden 
Období od 2014 do 2017 (roční úhrny)

Situace v oblasti nezaměstnanosti (uchazeči o 
zaměstnání)
Oblasti spadající pod ředitelství Chemnitz a Dresden 
Období od 2014 do 2017 (každý rok k 31. prosinci)

Podíl nezamětnaných v rámci všech výdělečně 
činných civilních osob
Okresy
Roční průměry 2017 a 2016

Profesní skupiny dle úrovně nároků a počtu 
nahlášených pracovních míst
Sasko
Profesní skupiny dle úrovně nároků a počtu nahlášených pracovních 
míst

2014 2015 2016 20172014       2015        2016        2017         

80 023
74 551 +1,3 %

nebo

+1 065
míst

Odborník
péče o seniory    773
energetika    642
letecká, kosmická a lodní technika   624
zpracování kovů    453
kovové konstrukce a svářecí technika  409
zdravotnictví a pečovatelství, záchranné služby, 
porodnictví    376
instalatérství, sanitární, topná a klimatizační 
technika      366
elektrotechnika    234
zemní a podzemní stavebnictví   213
podlahářství    137
medicínská, ortopedická a rehabilitační technika  109
technika barev a laků   101
jemná a nástrojová technika     88

Specialista
zpracování kovů      80
elektrotechnika      72

Expert
elektrotechnika    134
softwarové vývojářství a programování  113

2014 2015 2016 2017

137 609

114 085

100 967

-11,5 %
nebo

-13 118
lidí

2017 2016 2017 2016

Görlitz 9,2 10,1 Mittelsachsen 5,9 6,6

Bautzen 6,2 7,0 Erzgebirge 5,4 6,3

Sächsische 
Schweiz- Osterz-
gebirge

5,7 6,5 Chemnitz 7,6 8,4

Dresden 6,6 7,3 Zwickau 5,8 6,6

Meißen 6,5 7,3 Vogtland 5,9 6,5

Profese s nejvyšší mírou nezaměstnanosti
Oblasti spadající pod ředitelství Chemnitz a Dresden 
TOP 20 povolání v roce 2017 a počet nezaměstnaných

Profese Počet 
nezaměstnaných

kancelář a sekretariát 8 768

prodej (bez produktové specializace) 8 589
úklid 6 798
skladování, poštovní a kurýrní služby, překládka zboží 6 780
technika staveb 5 457
příprava potravin 4 909
zahradnictví 4 281
domácnost a poradenství spotřebitelům 3 675
ochrana objektů a osob, protipožární ochrana, bezpeč-
nost práce 3 291

řízení vozidel v dopravním provozu 2 803
zpracování kovů 2 746
pozemní stavebnictví 2 379
výchova a vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví 2 216
strojírenství a průmyslová technika 2 138
zpracování dřeva 1 830
gastronomie 1 731
dokončovací a suché stavební práce, zateplování, 
tesařství, sklenářství, rolety 1 686

malířství, štukatérství, těsnění a ochrana staveb 1 399
péče o seniory 1 219
řízení stavebních a přepravních strojů 1 181

2014       2015       2016       2017         

78 95877 563

127 006



2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Trh profesního vzdělávání

Vývoj počtu žáků v 9. ročníku
Oblasti spadající pod ředitelství Chemnitz a Dresden
Období od 2012 do 2017 (roční úhrn k 31. prosinci)

Uchazeči o místa odborného vzdělávání
Oblasti spadající pod ředitelství Chemnitz a Dresden
Období od školního roku 2012/2013 do 2016/2017 (vždy k 30. září)

+2,3 %
nebo

+376
uchazeči

15 994 16 683 17 059

2012/       2013/       2014/       2015/     2016/
2013        2014        2015        2016      2017

Registrovaná místa odborného vzdělávání
Oblasti spadající pod ředitelství Chemnitz a Dresden 
Období od školního roku 2012/2013 do 2016/2017 (vždy k 30. září)

TOP 10 - neoblíbenější profese, pokud jde 
o odborné vzdělávání
Oblasti spadající pod ředitelství Chemnitz a Dresden 
Vykazovaný školní rok 2016/2017 (k 30. září)

Ve školním roce 2017/18 chodilo do devátých ročníků 
asi  14 000 žáků. Převážná část z nich se po ukončení 
desátého ročníku začne odborně vzdělávat. V září 2017 
čekalo na zhruba 17 000 registrovaných uchazečů přib-
ližně 16 600 registrovaných míst odborného vzdělávání. 
Z čistě kvantitativního hlediska byly nabídka a poptávka 
téměř vyrovnané. 

TOP 10 - Profese s příležitostmi
Oblasti spadající pod ředitelství Chemnitz a Dresden 
Vykazovaný školní rok 2016/2017 (k 30. září)

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/20172012/       2013/      2014/      2015/      2016/
2013        2014       2015       2016       2017

+0,7 %
nebo

+112
míst

16 075 16 467 16 579 Uchazeči Nahlášená místa od-
borného vzdělávání 

v oboru
Prodavač 1 417 790
Maloobchodník 983 856
Automechanik - technik osobních 
automobilů

753 340

Manažer kancelářského provozu 722 517
Kvalifikovaný skladník 511 227
Administrativní pracovník v průmyslu 366 373
Mechatronik 359 570
Kuchař 328 459
Kvalifikovaný administrativní pracovník 
ve veřejné správě

322 176

Kadeřník 318 265

Uchazeči, 
kteří se 

neuplatnili

Neobsazená místa 
odborného vzdělá-

vání v oboru
Malobchodník 31 87
Kuchař 4 55
Mechanik obrábění kovů 6 55
Kvalifikovaný pracovník ve skladové 
logistice

10 38

Průmyslový mechanik <3 33
Kvalifikovaný pracovník v pohostinství <3 33
Elektronik provozní techniky 0 33
Elektronik energentické/stavební techniky <3 31
Mechatronik 5 30
Kvalifikovaný pracovník v hotelnictví <3 29

12 306
13 978 14 069

 2012/      2013/    2014/    2015/    2016/    2017/
 2013       2014     2015     2016     2017     2018

+0,7 %
nebo

+91
žáků

12 602 13 226 13 978 16 632 16 242

16 41016 132

Přání uchazečů však z hlediska kvantity ani kvality ne vždy 
odpovídaly potřebám trhu. Rovněž z hlediska regionů se 
uchazeči a místa odborného vzdělávání ne vždy sejdou. 
V září 2017 byly v případě řady profesí stále ještě dobré 
příležitosti k tomu, aby si uchazeči našli místo odborného 
vzdělávání.

Duální vzdělávání je systém odborného vzdělávání. Vz-
dělávání v duálním systému v Německu probíhá na 
základě smlouvy o výuce profese v podniku. Během výuky 
profese žáci současně chodí do odborné školy. Diplom má 
status státního vysvědčení. Délka trvání výuky se liší zá-
visle na profesi a činí dva až tři a půl roku. Po dobu výuky 
je vyplácena smluvně stanovená mzda za výuku profese. 
Zpravidla je stanovená i v kolektivní smlouvě.
Kromě profesí získávaných v rámci podnikového vzdělá-
vání se profese vyučují i ve školách. Ve většině případů se 
koná několik odborných praxí. Délka vzdělávání činí závis-
le na profesi od 1 do 3,5 roku a může se lišit mezi jednotli-
vými spolkovými zeměmi.
Další podrobné informace o profesích najdete na adrese 
planet-beruf.de a na platformě BERUFENET a KURSNET 
Federální pracovní agentury.



Glosář

Osoby výdělečně činné jsou všechny osoby vykonávající výdělečnou činnost nebo několik výdělečných činností bez oh-
ledu na délku fakticky realizované nebo smluvně zapsané pracovní doby. Pro to, aby mohly být pokládány za výdělečně 
činné, není podstatné, zda je daná výdělečná činnost jejich hlavním zdrojem příjmů nebo ne. K výdělečně činným patří i 
vojáci (včetně těch, kteří vykonávají vojenskou nebo náhradní vojenskou službu). 

Za zaměstnance podléhající povinnému sociálnímu pojištění se pokládají osoby splňující následující kritéria:
1. Zaměstnavatel jej přihlásil k sociálnímu pojištění.
2. Zaměstnání podléhá pojištění minimálně v jedné ze dvou oblastí sociální pojištění (důchodové pojištění, zdravotní/
    pečovatelské pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti).
3. Jde o závislou činnost nebo práci, která je prováděna za mzdu (výjimku tvoří přestávky jako například rodičovská 
    dovolená).
4. Práce je vykonávána minimálně jednu hodinu týdně.
K zaměstnancům podléhajícím povinnosti platit sociální pojištění se počítají i ti, kdo jsou zaměstnáni v rámci odborného 
vzdělávání, v terapeutických dílnách a podobných organizacích nebo jako dobrovolníci.
K zaměstnancům podléhajícím povinnosti platit sociální pojištění se v rámci statistik zaměstnanosti nepočítají ti, kteří vy-
dělávají méně, než je mzdový limit osvobozující z povinnosti přispívat na sociální pojištění, a za něž se platí pouze paušální 
příspěvky. Detaily viz „Zaměstnanci v malém rozsahu“.

Měsíční hrubá mzda za práci se vztahuje na mzdu hlášenou k sociálnímu zabezpečení. Ke hrubé mzdě podléhající 
povinnému sociálnímu pojištění se počítají všechny běžné a jednorázové příjmy v souladu s § 14 SGB (Speciálního zá-
koníku). Abychom získali srovnatelné údaje, je nutno výši mezd normovat ke stejnému období (měsíc), a zpravidla se to 
omezuje na podléhající povinnému sociálnímu pojištění zaměstnané na plný pracovní úvazek v základní skupině. Jako 
průměr se uvádí medián (kvartil 50 %), jelikož vytvoření aritmetického průměru nemá smysl z důvodu specifiky procesu 
oznamování (horní meze vyměřovacího základu). Hodnotu mediánu je nutno vykládat tak, že polovina zaměstnaných má 
nižší mzdu, druhá polovina zase vyšší.

Jako hospodářské odvětví nebo obor se zpravidla označuje soubor podnikatelských aktivit nebo podniků, které jsou si 
blízké z hlediska vykonávané hospodářské činnosti, výrobních procesů nebo vyráběných produktů.
Viz též klasifikace ekonomických aktivit.

V případě pracovních míst se jedná o pozice podléhající povinnému sociálnímu pojištění nebo pozice, které jsou pod li-
mitem osvobozujícím z této povinnosti („minipráce“) nebo jiné pozice (např. praxe nebo stáže) s předem stanovenou dobou 
zaměstnání trvající déle než 7 kalendářních dní, které se nahlašují úřadům práce a Jobcentrum na společných pracovištích 
s tím, že mají být obsazeny.

Nezaměstnaní (ALO) jsou lidé, kteří
1. se dočasně nenacházejí v pracovním poměru nebo mají zaměstnaní s rozsahem nižším než 15 hodin týdně 
    (nezaměstnanost),
2. hledají zaměstnání podléhající povinnému sociálnímu pojištění, které bude mít rozsah minimálně 15 hodin týdně 
    (vlastní úsilí)
3. jsou k dispozici prostřednictvím úřadů práce nebo Jobcenter, tedy mohou pracovat a jsou schopní a ochotní pracovat 
    (dostupnost),
4. žijí v SRN,
5. je jim minimálně 15 let a nedosáhli ještě hranice důchodového věku,
6. osobně se registrovali na úřadě práce nebo v Jobcentru jako nezaměstnaní.
Ve vztahu k těm, již vyžadují pomoc v duchu Sociálního zákoníku SGB) II, dle § 53a zák. 1 SGB II, se uplatňuje definice 
nezaměstnaných z § 16 SGB III.

Míra nezaměstnanosti ukazuje relativní neúplné využití pracovních sil, když souvztažňuje (registrované) nezaměstnané k 
celkovému počtu osob výdělečně činných (osoby výdělečně činné = pracující + nezaměstnaní) v podobě indexu. Hodnota 
jmenovatele se označuje jako referenční hodnota.



Glosář

Nedostatková povolání:
Pokud jde o vyhodnocení nedostatku odborníků, neexistuje obecně platná definice ani vzorec výpočtu, jež by zohlednily 
veškeré aspekty. Jako možnost se však jeví stanovit na základě souhrnu různých informací, v jakých povoláních či oborech 
kvalifikované pracovní síly chybějí. Analýza kritických bodů realizovaná Spolkovou pracovní agenturou proto kombinuje 
tři statistické ukazatele – ukončení doby neobsazenosti místa, poměr nezaměstnaných k pracovním nabídkám (vždy bez 
nabídek přechodné práce) a „specifická míra nezaměstnanosti pro určitou profesi“ –, aby bylo možné lépe sledovat a cha-
rakterizovat deficity na dílčích pracovních trzích. Deficit nastává v situaci, kdy je dosaženo následujících mezních hodnot:
1. Průměrné ukončení doby neobsazenosti místa u sledované profese přesahuje o 30 až 40 % průměr všech profesí.
2. Na 100 neobsazených pracovních míst u kvalifikovaných odborníků a specialistů připadá méně než 200 
    nezaměstnaných, v případě expertů pak méně než 400.
3. Specifická míra nezaměstnanosti pro danou profesi (ve vztahu ke všem pracujícím a nezaměstnaným) nepřekračuje 
    3 %.

Za uchazeče o místo odborného vzdělávání se považuje ty registrované osoby, které v aktuálním reportovacím roce 
hledají individuální zprostředkování na podnikové nebo mimopodnikové místo odborného vzdělávání (výuky profese) v 
uznávaných profesích v souladu se zákonem o odborném vzdělávání (BbiG) a jejich kvalifikace jsou k tomu určeny nebo 
kteří mají k tomuto předpoklady. Patří zde i uchazeči o místo odborného vzdělávání v podniku odborného vzdělávání nebo 
v jiném zařízení, které realizuje vzdělávací aktivity pro zdravotně postižené.
Kromě toho se k uchazečům o místo odborného vzdělávání v daném reportovacím roce započítávají i osoby, které ke konci 
předchozího reportovacího období neměly místo odborného vzdělávání a v aktuálním reportovacím období nadále využí-
vají podporu prostřednictvím pracovní agentury/jobcenter při hledání místa odborného vzdělávání. Dále jsou zohledňovány 
osoby, které v předchozím reportovacím období hledaly nebo nalezly místo odborného vzdělávání spadající pod BbiG v 
aktuálním reportovacím roce. To znamená, že tyto osoby hledaly v předchozím roce a požadovaný začátek vzdělávání byl 
ale v aktuálním reportovacím roce.

Nahlášená místa odborného vzdělávání jsou všechna místa odborného vzdělávání k obsazení v aktuálním reporto-
vacím roce v uznávaných profesích, pro které byla poskytnuta zakázka zprostředkování a které byly pozitivně ohodnoceny 
příslušným orgánem v souladu se zákonem o odborném vzdělávání. Za místa odborného vzdělávání se považuje také 
výuku v rámci veřejnoprávního služebního poměru, podnikové vzdělávání v neuznávaných profesích s regulovaným výu-
kovým programem nebo regulovanou závěrečnou zkouškou nebo místa odborného vzdělávání ve školách, pro něž byly se 
školskými zařízeními dohodnuty postupy obdobné zprostředkování. Patří k nim pracovní nabídky na přípravu k zahájení 
výuky profese (EQ/EQJ).
K místům odborného vzdělávání patří také
1. Místa odborného vzdělávání v mimopodnikových zařízeních (BaE) nebo na základě speciálních programů. Počítány jsou    
    v reportovacím měsíci, kdy uchazeč byl konkrétně vyslán na místo odborného vzdělávání 
2. Místa odborného vzdělávání v zařízeních odborného vzdělávání a v ostatních zařízeních provozujících vzdělávací        
    aktivity pro zdravotně postižené.
Mimopodniková místa odborného vzdělávání jsou počítána v reportovacím měsíci, kdy je místo obsazeno.
K místům odborného vzdělávání se započítávají v aktuálním reportovacím roce také
3. místa odborného vzdělávání neobsazené ke konci předchozího reportovacího roku, pokud je nadále žádoucí 
    zprostředkování a
4. místa, která byla již před začátkem reportovacího roku nahlášeny na aktuální reportovací rok.
K místům odborného vzdělávání nepatří místa pro praktikanty, pracovní místa v sociální a ekologické dobrovolnické službě 
a místa odborného vzdělávání registrovaná v rámci nadregionálního zprostředkování míst odborného vzdělávání. 
Pro zveřejňování statistik z trhu odborného vzdělávání jsou brána pouze místa odborného vzdělávání v oblasti podniko-
vého nebo mimopodnikového odborného vzdělávání v uznávaných profesích v souladu s BBiG/HwO nebo školící kurzy pro 
zdravotně postižené (kód „b” a „r”).
Nyní nejsou ještě dostupné statistiky nahlášených míst odborného vzdělávání u akreditovaných subjektů.





2014 2017 změna

wałbrzyski 3 210 3 640 +13,4 % nebo +430 zł

świdnicki 3 550 4 140 +16,6 % nebo +590 zł

kłodzki 3 330 3 740 +12,3 % nebo +410 zł

ząbkowicki 3 280 3 580 +9,1 % nebo +300 zł

dzierżoniowski 3 300 3 830 +16,1 % nebo +530 zł

jeleniogórski 3 230 3 760 +16,4 % nebo +530 zł

bolesławiecki 4 040 3 900 +13,9 % nebo +488 zł

kamiennogórski 3160 3 660 +15,8 % nebo +500 zł

lubański 3 200 3 620 +13,1 % nebo +420 zł

lwówecki 3 130 3 570 +14,1 % nebo +440 zł

zgorzelecki 3 550 3 870 +9,0 % nebo +320 zł

złotoryjski 3 680 4 110 +11,7 % nebo +430 zł

jaworski 3 140 3 760 +19,7 % nebo +620 zł

Jelenia Góra 3 580 4 240 +18,4 % nebo +660 zł

Wałbrzych 3 940 4 480 +13,7 % nebo +540 zł

strzeliński 3 490 4 080 +16,9 % nebo +590 zł

2014 2015 2016 2017

2015 2030

Pohraničí Polsko
Dynamika zaměstnanosti

Rok 2017 se vyznačoval dalším zlepšováním situace na 
regionálním pracovním trhu, byl to rok, v němž se zvýšil 
počet pracujících osob. Přibývá taktéž pracovních míst. 
Zároveň se však snižuje počet obyvatel regionu. Odhad 
pro rok 2030 předpovídá snížení počtu obyvatel téměř o 10 
%. Zároveň je více než 53 % pracujících v současné době 
starší 40 let. Tato tendence je rizikem pro stabilní hospo-
dářský rozvoj kvůli možnému nedostatku pracovních sil.

2015      2030

1,28 Mio.
1,16 Mio.

-9,4 %
nebo

-120 478
lidí

Odhady počtu obyvatel
Úhrn pro subregiony Wałbrzych (Valbřich) a Jelenia Góra (Jelení Hora)
Prognóza (2015 až 2030) DWUP; srovnání roku 2030 a 2015

Osoby výdělečně činné (zaměstnanci a OSVČ)
Úhrn pro subregiony Wałbrzych (Valbřich) a Jelenia Góra (Jelení Hora)
Období od 2014 do 2017 (vždy k 31. prosinci)

+0,5 %
nebo 

+1 234
lidí

238 355 241 168 242 402

2014          2015         2016         2017   

Věková struktura ekonomicky aktivních obyvatel
Dolnoslezské vojvodství
Roční průměr 2017

Průměrná hrubá měsíční mzda
Dolnoslezské vojvodství
Ke dni 31. prosince 2016 ve srovnání s předchozím rokem
 (1€ = 4,2576 zł)

Obory s největším nárůstem zaměstnanosti
Woiwodschaft Dolnoslezské vojvodství
Ke dni 31. prosince 2016 ve srovnání s předchozím rokem

Doprava a skladování
61 875 Osob

+5 749 Osob nebo +10,2 %

Ostatní služby;  domácnost se 
zaměstnanci; domácnosti s 

produkcí výrobků nebo poskyto-
váním služeb pro vlastní potřebu; 

exteritoriální organizace a tým
21 613 Osob

+1 512 Osob nebo +7,5 %

Činnost v oblasti ubytovacích 
a gastronomických služeb

25 479 Osob 
+2 238 Osob nebo +9,6 %

Činnost v oblasti služeb na trhu 
s nemovitostmi

16 331 Osob
+1 054 Osob nebo +6,9 %

Profesionální, vědecká a 
technická činnost

56 107 Osob
+3 374 Osob nebo +6,4 %

Informace a komunikace
33 924 Osob

+3 456 Osob nebo +11,3 %

29,8 %
30 až 40 let

17,1 %
15 až 30 let28,1 %

50 let a starší

25,0 %
40 až 50 let

237 112



Pracovní místa

Již několik let klesá počet nezaměstnaných a snižuje se 
míra nezaměstnanosti. Během pouhého jediného roku 
(2016 a 2017) se počet nezaměstnaných snížil o 20 % a 
míra nezaměstnanosti klesla o 1,5 procentního bodu na  
5,7 %. Míra nezaměstnanosti v Dolním Slezsku je už řadu 
let nižší než ve zbytku Polska (6,6 %). V současnosti je 
míra nezaměstnanosti v Dolnoslezském vojvodství nejnižší 
od roku 1999. Míra nezaměstnanosti v oblasti EURES-Tri-
Regio je hodně různorodá: pohybuje se mezi 3,6 % v Jelení 
Hoře (Jelenia Góra) a 16,0 % v okrese Złotoryja.

Přírůstek registrovaných pracovních míst
Úhrn pro subregiony Wałbrzych (Valbřich) a Jelenia Góra (Jelení Hora)
Období od 2014 do 2017 (roční úhrny)

Situace v oblasti nezaměstnanosti (uchazeči o 
zaměstnání)
Úhrn pro subregiony Wałbrzych (Valbřich) a Jelenia Góra (Jelení Hora)
Období od 2014 do 2017 (vždy k 31. prosinci)

TOP 20 profesí s nejčastěji registrovanými nabídkami 
práce
Úhrn pro subregiony Wałbrzych (Valbřich) a Jelenia Góra (Jelení Hora)
2017 (ke dni 31. prosince)

2014 2015 2016 20172014          2015        2016       2017

62 021
56 224

50 190

+10,3 %
nebo 

+5 797
míst

Ostatní dělníci vykonávající jednoduché práce v průmyslu      617
Ruční balič                450
Pomocný stavební dělník      297
Prodavač                      208
Skladník                188
Pokladní         181
Svářeč          162
Ostatní specialisté na vývoj informatických systémů 160
Ostatní operátoři obráběcích a kovozpracujících strojů a 
zařízení      153
Pracovník fyzické ochranky        149
Zámečník               133
Montér elektornických komponentů a sestav     129
Ostatní skladníci apod.                        118
Montér elektrických domácích spotřebičů       118
Řidič nákladního automobilu              117
Kuchař          114
Řidič vysokozdvižných vozíků        114
Ostatní pracovníci vykonávající jednoduché práce - jinde 
neklasifikovaní            110
Pomocná kuchyňská síla    105
Uklízečka v kancelářích                            100

-22,1 %
nebo

-10 228
lidí

Podíl nezaměstnaných
Dolnoslezské vojvodství
2016 a 2017 (vždy k 31. prosinci)

2017 2016 2017 2016

złotoryjski 16,0 18,9 lubański 9,2 11,3

wałbrzyski 14,0 19,3 dzierżoniowski 7,4 10,0

jaworski 13,5 15,8 kamiennogórski 7,4 10,3

lwówecki 12,9 16,9 Wałbrzych 7,2 9,2

kłodzki 12,5 16,0 świdnicki 6,8 8,6

ząbkowicki 11,5 13,8 zgorzelecki 5,3 7,7

strzeliński 11,0 12,3 bolesławiecki 4,2 5,7

jeleniogórski 9,2 11,4 Jelenia Góra 3,6 4,6

Informačními zdroji mohou být: zprávy z úřadů práce, výz-
kumy internetových náborových portálů, šetření Hlavního 
statistického úřadu, ankety ve firmách či analýzy vzdělá-
vacího trhu.
Deficitní profese – počet dostupných pracovních nabídek 
je vyšší než průměrný počet nezaměstnaných. Mimo to je 
procento dlouhodobě nezaměstnaných nevelké a úbytek 
nezaměstnaných převyšuje jejich přírůstek.
Profese s maximálním deficitem – v daném oboru nejsou 
žádní nezaměstnaní.
Vyrovnané profese – počet dostupných pracovních míst se 
blíží počtu nezaměstnaných v daném oboru. Mimo to je 
procento dlouhodobě nezaměstnaných nevelké a úbytek 
nezaměstnaných převyšuje jejich přírůstek.
Přebytková profese – počet pracovních nabídek je nižší 
než počet nezaměstnaných v daném oboru. Mimo to je 
procento dlouhodobě nezaměstnaných poměrně vysoké a 
přírůstek nezaměstnaných převyšuje jejich úbytek.
Profese s maximálním přebytkem – v daném oboru nejsou 
žádné pracovní nabídky.

2014 2015 2016 2017

67 384

46 185
35 957

2014        2015       2016       2017         

51 811

54 275



Trh profesního vzdělávání

2012 2013 2014 2015 2016 2017

V odborné škole druhého stupně budou probíhat maturitní 
zkoušky ze 3 povinných předmětů (polštiny, matematiky a 
cizího jazyka). Žák odborné školy druhého stupně navíc 
bude muset skládat zkoušku potvrzující jeho kvalifikaci v 
dané profesi.
Pomaturitní školy jsou určeny především těm, kdo již mají 
všeobecné střední vzdělání, a umožňují získat      diplom 
potvrzující kvalifikaci v určité profesi po složení příslušné 
zkoušky. Žáci pomaturitních škol skládají tytéž odborné 
zkoušky jako žáci učňovských a průmyslových/odborných 
škol.
Pro vzdělávací cíle byly v souladu s klasifikací profesí 
odborného školství vytyčeny oblasti vzdělávání, k nimž 
jsou přiřazeny jednotlivé profese. Oblasti vzdělávání 
zahrnují profese shromážděné do skupin s ohledem na 
společné výsledky vzdělávání nutné k výkonu profesních 
aktivit. Při zohlednění Polské klasifikace profesních aktivit 
bylo stanoveno následujících 8 oblastí vzdělávání:
• administrace a služeb, 
• stavební, 
• elektricko-elektronická, 
• mechanická a hornicko-hutnická, 
• zemědělsko-lesnická a ochrany životního prostředí, 
• turistiky a gastronomie, 
• zdravotnictví a sociální péče, 
• umělecká.

Vývoj počtu žáků v 9. ročníku výuky (6 let základní 
školy a 3 roky navazujícího gymnázia)
Úhrn pro subregiony Wałbrzych (Valbřich) a Jelenia Góra (Jelení Hora)
Období od 2012 do 2017 (roční úhrny ke dni 31. prosince)

Dne 1. září v Polsku vešla v platnost reforma, která zavedla 
změny v mnoha aspektech vzdělávání, mj. v uspořádání a 
fungování škol, ale i vzdělávacích zařízení.
Nejdůležitější z těchto změn jsou:
• prodloužení výuky na základních školách ze 6 na 8 let, 
• zrušení tzv. „gimnazií“ (obdoba českého druhého stupně 
  ZŠ – pozn. překl.), 
• prodloužení výuky ve všeobecně vzdělávacích 
  gymnáziích ze 3 na 4 roky, 
• zavedení dvoustupňového odborného vzdělávání.
V současnosti zaváděná struktura školství v Polsku tedy 
vypadá následovně:
• 8letá základní škola, po jejímž dokončení má žák na 
výběr:
• 4leté všeobecně vzdělávací gymnázium,
• 5letá střední průmyslová/odborná škola,
• 3letá odborná škola prvního stupně (obdoba českých 
  učilišť – pozn. překl.),
• 2letá odborná škola druhého stupně (po dokončení 
  prvního stupně),
• pomaturitní škola (vzdělávání zde trvá od 1 do max. 2,5  
  roku, nástup možný po dokončení všeobecně 
  vzdělávacího gymnázia nebo střední průmyslové/odborné 
  školy).
8letá základní škola je zakončena zkouškou ze 3 předmětů 
(polština, cizí jazyk, matematika). Výsledky zkoušky mají 
vliv při přijímání do škol na další úrovni vzdělávání.
4leté všeobecně vzdělávací gymnázium končí maturitní 
zkouškou ze 3 povinných předmětů (polštiny, matematiky 
a cizího jazyka). Jedna ze zkoušek musí proběhnout na 
rozšířené úrovni a žák musí obstát s minimálně 30 %.
Žáci odborné školy prvního stupně skládají jednu zkoušku 
potvrzující jejich odbornou kvalifikaci a poté, co v ní obstojí, 
získávají odborné učňovské vzdělání a diplom potvrzující 
jejich profesní kvalifikaci.

10 340 10 217

2012     2013      2014      2015     2016      2017             

12 289 11 870 11 329 10 688



Glosář

Pracující (Pracujący) – osoby vykonávající práci, která jim přináší výdělek nebo příjem; k pracujícím se započítávají:
1) osoby zaměstnané na základě pracovního poměru (pracovní smlouva, povolání, jmenování, volba nebo služební 
    poměr);
2) zaměstnavatelé a pracující na vlastní účet, a sice:
    a) majitelé, spolumajitelé a nájemci individuálních hospodářství v zemědělství (včetně pomáhajících rodinných 
        příslušníků), s jistými vyloučeními v letech 2002–2009;
    b) majitelé a spolumajitelé (včetně pomáhajících rodinných příslušníků; s výjimkou společníků firem, kteří ve firmě 
        nepracují) subjektů podnikajících mimo individuální hospodářství v zemědělství,
    c) jiné osoby pracující na vlastní účet, např. osoby vykonávající volné profese; 
4) zástupci (včetně pomáhajících rodinných příslušníků a osob, které zástupce zaměstnal);
5) členové družstev zemědělské výroby (zemědělských výrobních družstev a družstev vzniklých na jejich bázi a také 
    družstev zemědělských kroužků);
6) duchovní plnící kněžské povinnosti.
Údaje týkající se pracujících v individuálních hospodářstvích v zemědělství podle stavu k 31. 12. v letech 2002–2009 
byly odhadovány na základě výsledků Celonárodního všeobecného sčítání lidu a bytů (Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań) a dále Všeobecného sčítání v zemědělství (Powszechny Spis Rolny) 2002 a od roku 2010 na základě 
Všeobecného sčítání v zemědělství (Powszechny Spis Rolny) 2010. K pracujícím v individuálních hospodářstvích byly 
započítávány osoby pracující v hospodářstvích, která vykonávají zemědělskou činnost, přičemž: 
1) v letech 2002–2009 nebyly započítány osoby pracující:
    a) v hospodářstvích s plochou zemědělské půdy větší než 1 ha s produkcí výhradně pro vlastní potřebu,
    b) v hospodářstvích s plochou zemědělské půdy do 1 ha (včetně individuálních majitelů hospodářských zvířat, kteří 
        nemají zemědělskou půdu) s produkcí výhradně nebo hlavně pro vlastní potřebu;
2) od roku 2010 byli zahrnuti všichni pracující v těchto hospodářstvích nezávisle na ploše zemědělské půdy a určení  
    zemědělské produkce (spolu s produkujícími výhradně nebo hlavně pro vlastní potřebu).

Průměrná měsíční hrubá mzda (Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto) – poměr součtu hrubých osobních mezd, 
honorářů vyplacených některým skupinám zaměstnanců za práci vyplývající z pracovní smlouvy, výplat podílů na zisku 
nebo bilančním přebytku družstva a dodatečných ročních mezd pro zaměstnance subjektů rozpočtové sféry a průměrného 
počtu zaměstnanců v daném období; po vyloučení osob vykonávajících domácí práci a zaměstnaných v zahraničí.

Nezaměstnaní se zaregistrovali – osoby nezaměstnané a nevykonávající jinou výdělečnou činnost, schopné a připravené 
začít pracovat na plný úvazek (anebo pokud se jedná o osoby zdravotně postižené, schopné a připravené začít pracovat 
minimálně na poloviční úvazek), které se nevzdělávají ve škole, s výjimkou škol pro dospělé nebo vysokých škol v dálkovém 
sytému studia, registrované příslušně dle místa pobytu

Míra registrovanénezaměstnanosti (Stopa bezrobocia rejestrowanego) – byla vypočítána jako podíl zaregistrovaných 
nezaměstnaných v rámci profesně aktivním civilním obyvatelstvu, tj. bez osob vykonávajících aktivní vojenskou službu a
pracovníků rozpočtových jednotek, kteří se podílejí na národní obraně a veřejné bezpečnosti. Údaje o nezaměstnaných a 
pracujících využívané pro výpočet úrovně nezaměstnanosti pocházejí ze zdrojů lišících se metodou sběru dat, což může
způsobovat jisté nepřesnosti, zejména v případě úrovně nezaměstnanosti stanovované pro okresy. Pro nezaměstnané je 
podstatné jejich místo bydliště nebo pobytu, naopak pro pracující je to místo výkonu práce. Úroveň nezaměstnanosti se 
uvádí se zohledněním pracujících v individuálních hospodářstvích v zemědělství (jež jsou součástí civilního obyvatelstva 
ekonomicky aktivního) odhadovaných na základě výsledků sčítání.

Deficitní profese je taková profese, po níž je na pracovním trhu větší poptávka, než je počet nezaměstnaných v daném 
oboru. Profese s maximálním deficitem se vyznačují tím, že v daném oboru nejsou vůbec žádní nezaměstnaní.



Glosář

Výuka v gymnáziu (obdoba druhého stupně českých ZŠ – pozn. překl.) trvá 3 roky a je završena celopolskou zkouškou, 
na jejíchž výsledcích do značné míry závisí volba další školy. Gymnázia fungují v polském vzdělávacím systému od roku 
1999. „Gimnazium“ je v Polsku druhý povinný stupeň vzdělání. Vzdělává se v jeho rámci mládež ve věku 13 až 16 let, která 
předtím dokončila šestiletou základní školu (pol. szkoła podstawowa). V roce 2017 byl v Polsku zahájen proces postupné 
likvidace gymnázia v souvislosti s reformou vzdělávacího systému, která „gimnazia“ ruší a namísto nich opětovně zavádí 
osmitřídní základní školu. Ve školním roce 2018/2019 dokončí „gimnazia“ poslední ročník žáků třetích tříd. Absolventi 
gymnázia mají na výběr následující typy škol: *všeobecně vzdělávací gymnázium (pol. liceum ogólnokształcące) – 3 roky, 
zakončené maturitou, všeobecné vzdělání připravující žáky na vysokoškolské studium, *spec-   ializované gymnázium  (pol. 
) – 3 roky, zakončené maturitou, neposkytuje profesní kvalifikaci, nýbrž pouze základní vědomosti, možnost pokračovat 
na vysoké škole nebo v rámci pomaturitního vzdělávání, *střední průmyslová/odborná škola (pol. technikum) – 4 roky, 
zakončené maturitou a odbornou zkouškou, možnost pokračovat na vysoké škole nebo v rámci pomaturitního vzdělávání, 
popř. začít pracovat v oboru, *odborná škola prvního stupně (střední odborné učiliště) – 3 roky, zakončeno odbornou 
zkouškou buď na úrovni „tovaryše“, nebo „odborně vyškoleného dělníka“, možnost pokračovat na odborné škole druhého 
stupně či gymnáziu.





Kraj 2014 2017 změna

Hradec 
Králové 23 340 27 087 +16,1 % nebo +3 747

Liberec 23 857 27 393 +14,8 % nebo +3 536

Ústí n. Labem 23 256 27 085 +16,5 % nebo +3 829

Kalovy Vary 21 786 25 583 +17,4 % nebo +3 797

2014 2015 2016 2017

2015 2030

Pohraničí Česká republika
Dynamika zaměstnanosti

ČSÚ ve svých demografických prognózách předpokládá 
do roku 2030 mírný pokles počtu obyvatel žijících na území 
EURES TriRegio. V průběhu sledovaného období bude 
docházet k stárnutí místní populace především v souvislosti 
s rostoucí nadějí dožití. Situace v zaměstnanosti resp. 
nezaměstnanosti je vázána především na hospodářský 
a ekonomický vývoj světového, evropského a následně i 
národního trhu. Meziročně došlo k poklesu zaměstnanosti 
u osob ve věku do 45 let. Počet zaměstnaných osob ve 
věku nad 45 let se naopak meziročně zvýšil.

2015       2030

2,11 Mio.2,04 Mio.

-3,5 %
nebo

-73 500
lidí

Odhady počtu obyvatel
Úhrn krajů Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Odhad ČSÚ; srovnání roku 2030 vůči roku 2015

Osoby výdělečně činné (zaměstnanci a OSVČ)
Úhrn krajů Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Období let 2014 až 2017 (vždy ke 31. prosinci)

+2,0 %
nebo

+17 535
lidí

856 683 867 078 884 613

2014         2015          2016         2017   

Věková struktura ekonomicky aktivních obyvatel 
(EAO) Úhrn krajů Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy 
Vary
Roční průměr 2017

Průměrná hrubá měsíční mzda
Kraje Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
2014 a 2017 (průměr ve sledovaném roce); v korunách českých

Obory s největším nárůstem zaměstnanosti 
v absolutním vyjádření
Kraje Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Ke dni 31. prosince 2017 ve srovnání s předchozím rokem

Veřejná správa a obrana; 
povinné soziálni zabezpečení

71 300 Osob 
+6 100 Osob nebo +9,4 %

Informační a komunikační 
činnosti

17 500 Osob
+2 900 Osob nebo +19,9 %

Stavebnictví
72 900 Osob 

+3 600 Osob nebo +5,2 %

Zemědelství, lesnictví a 
rybářství

28 500 Osob 
+2 800 Osob nebo +10,9 %

Doprava a skladování
63 900 Osob 

+1 400 Osob nebo +2,2 %

Zpracovatelský průmysl
316 700 Osob 

+7 500 Osob nebo +2,4 %

Meziroční nárůst průměrné hrubé měsíční mzdy v jednot-
livých krajích v rámci EURES TriRegio je nejvyšší za pos-
ledních 10 let. Přes tuto skutečnost je však hrubá mzda v 
regionu dlouhodobě nižší než průměr v rámci ČR.

26,9 %
30 až 44 let

19,2 %
15 až 29 let30,9 %

60 let a starší

23,0 %
45 až 59 let 

862 187



Pracovní místa

Nabídka volný pracovních míst v rámci EURES TriRegio 
je v současné době nejvyšší od zavedení dnešních kra-
jů k 1. 1. 2001. Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve 
věku 15 - 64 let je, stejně jako počet evidovaných ucha-
zečů o zaměstnání, naopak historicky nejnižší a při udržení 
stávajícího hospodářského a ekonomického vývoje lze 
předpokládat jeho přetrvávající pokles. Podíl nezaměst-
naných v ČR aktuálně osciluje mezi 3 až 4 % a je nejnižší 
v rámci zemí EU, přičemž v některých krajích ČR se podíl               
nezaměstnaných pohybuje na hranici 2 %.

Přírůstek registrovaných pracovních míst
Úhrn krajů Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Období let 2014 až 2017 (roční úhrny)

Situace v oblasti nezaměstnanosti 
(uchazeči o zaměstnání)
Úhrn krajů Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Období let 2014 až 2017 (vždy ke 31. prosinci)

TOP 20 profesí s nejčastěji registrovanými nabídkami 
práce
Úhrn krajů Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
2018 (ke dni 30. června)

+8,4 %
nebo

+6 236
míst

Vyučení
Svářeči, řezači plamenem a páječi        1 731
Nástrojaři a příbuzní pracovníci             1 328
Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři        1 255
Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)      1 080
Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb       1 050
Číšníci a servírky               844
Prodavači v prodejnách            690
Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech         672
Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby     621
Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech          414
Mechanici a opraváři motorových vozidel           353
Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři         345
Stavební a provozní elektrikáři            326

Středoškoláci
Všeobecné sestry bez specializace            507
Strojírenští technici             265
Všeobecní administrativní pracovníci           229

Vysokoškoláci
Lékaři specialisté             333
Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), 
konzervatořích a na 2. stupni základních škol          197
Zubní lékaři             154
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného 
výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)         125

-29,2 %
nebo

-25 344
lidí

Podíl nezaměstnaných
Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Období let 2016 až 2017 (vždy k 31. prosinci)

2016 2017

Hradec Králové 3,8 2,7

Liberec 5,2 3,8

Ústí n. Labem 7,8 5,4

Kalovy Vary 5,5 3,5

Celkový počet studentů i absoventů v rámci středoš-
kolského vzdělávání na území EURES TriRegio každoro-
čně klesá. Počet studentů sekundárního vzdělávání se v 
uplynulých 5 letech snížil o 13,5 %, počet absoventů do-
konce o 18 %. Dlouhodobě jsou poptáváni absolventi pře-
devším ve strojírenství, výrobě, stavebnictví, ale také v lé-
kařství, gastronomii či dopravě a logistice, přičemž skladba 
oborového vzdělávání v současné době příliš neodpovídá 
aktuální potřebám trhu.

2014 2015 2016 20172014        2015       2016       2017

80 878
74 642

42 902

2014 2015 2016 2017

125 476

86 698

61 354

2014       2015        2016       2017         

66 697

103 755



Trh profesního vzdělávání

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Absolventi SŠ a odborného vzdělávání
Úhrn krajů Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Období let 2012 až 2017 (roční úhrny k 30. září)

Systém vzdělávání v Česku zde vychází primárně ze 
školského zákona (a též vysokoškolského zákona) a 
vymezuje proces postupného získávání kvalifikace v 
jednotlivých stupních školní soustavy. Nosným pilířem 
systému je rozdělení vzdělání do 3 oblastí: primární 
(základní), sekundární (střední) a terciární (další). Primární 
vzdělání (věk 6-15 let) je poskytováno sítí základních škol 
v délce trvání 9 let. Poslední 4 roky základního vzdělání je 
možné završit na osmiletém gymnáziu, případně je možné 
na gymnázium přestoupit ze sedmé třídy na šestileté 
studium. V Česku je povinná devítiletá školní docházka 
ukotvena v zákoně a může ji předcházet předškolní 
vzdělání (věk 3-6 let), organizované mateřskými školami. 
Poslední rok v před- školním zařízení je v současné době 
povinný. Sekundární vzdělání (věk 15-18 let) navazuje 
na primární a je zpravidla v délce tří nebo čtyř let, existují 
však i jednoleté a dvouleté obory. Sekundární vzdělání 
je poskytováno středními školami a člení se na střední 
vzdělání (délka 1-2 roky), střední vzdělání s výučním 
listem (délka 2-3 roky, poskytováno středními odbornými 
učilišti) a střední vzdělání s maturitní zkouškou (zpravidla v 
délce 4 roky, poskytováno gymnázii a středními odbornými 
školami). Terciární vzdělání (věk 19 let a více) umožňuje 
absolventům maturitních oborů dále zvyšovat svou 
kvalifikaci v nejrůznější specializacích studiem buďto 
na konzervatořích, vyšších odborných školách (VOŠ), 
nebo na vysokých školách (resp. univerzitách). Vzdělání 
dosažené na vysokých školách lze pak rozlišovat na tři 
základní úrovně: bakalářské, magisterské a doktorské. 

20 028

14 407

2012      2013     2014     2015     2016      2017             

14 422

19 043
16 745

15 639



Glosář

Osoby výdělečně činné a zaměstnanci s povinností hradit si sociální pojištění
Vysvětlivky: Při stanovení počtu zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se vychází z údajů 
České správy sociálního zabezpečení, kde mají všichni zákonnou povinnost se evidovat. Povinnost platit pojistné mají 
zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, OSVČ a lidé, kteří se dobrovolně důchodově 
pojistili. Za zaměstnance odvádí pojistné zaměstnavatel. Za OSVČ se podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů, považuje osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo spolupracuje při 
výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, ukončila povinnou školní docházku a dosáhla aspoň 15 let věku. Pro potřeby šetření se sčítají počty pojištěnců a 
OSVČ vykonávajících činnost k 31. 12. sledovaného období.

Věková struktura osob výdělečně činných
Vysvětlivky: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle VŠPS (Výběrové šetření pracovních sil) představují pracovní sílu, 
kterou tvoří zaměstnané osoby (v hlavním zaměstnání) v národním hospodářství a nezaměstnané osoby. Zaměstnaní jsou 
všechny osoby 15-ti leté a starší, které během referenčního týdne příslušely mezi placené zaměstnané nebo zaměstnané ve 
vlastním podniku. Za nezaměstnané se podle metodiky ILO považují všechny osoby 15-ti leté a starší, které ve sledovaném 
období souběžně splňovaly dále uvedené tři podmínky: 1. nebyly zaměstnané, 2. hledaly aktivně práci, 3. byly připraveny 
k nástupu do práce. Jedná se o roční průměr za sledované období.

Hrubá měsíční mzda
Vysvětlivky: Jedná se o průměrné hrubé měsíční mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a 
sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmu fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté 
srážky. Zahrnuty jsou částky v daném období zúčtované k výplatě, bez ohledu na to, zda byly ve skutečnosti zaměstnancům 
vyplaceny. Jedná se o předběžné údaje, které se v průběhu následujcího období mohou ještě mírně měnit (pouze však v 
jednotkách korun).

Obory s nejvyšším nárůstem zaměstnanosti
Vysvětlivky: Jedná se o členění odvětvové zaměstnanosti dle mezinárodně uznávané klasifikace CZ-NACE, kdy byly 
vybrány odvětví s nejvyšším meziročním nárůstem počtu zaměstnanců v absolutním vyjádření.

Přírůstek registrovaných pracovních míst
Vysvětlivky: Jedná se o prostý součet hlášených volných pracovních míst zaměstnavateli místně příslušnému pracovišti 
Úřadu práce ČR v průběhu sledovaného období. Zaměstnavatelé nemají zákonnou povinnost hlásit nabízená pracovní 
místa Úřadu práce ČR.

Situace v oblasti nezaměstnanosti 
Vysvětlivky: Jedná se o počet uchazečů o zaměstnání k 31. 12. sledovaného období, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR. 
Podle platných zákonů mohou být vedeni jako uchazeči o zaměstnání občané trvale bydlící v příslušné oblasti, kteří nejsou 
v pracovním nebo obdobném vztahu k zaměstnavateli ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, a kteří požádali 
Úřad práce ČR o zprostředkování vhodného zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti 
Vysvětlivky: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 - 64 let vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o 
zaměstnání, tj. kteří mohou ihned nastoupit do zaměstnání, ze všech obyvatel ve stejném věku. Jedná se o údaj k 31. 12. 
sledovaného roku.

Dynamika počtu absolventů 
Vysvětlivky: Jedná se o celkový počet absolventů ve sledovaném školním roce v rámci sekundárního vzdělávání, tj. 
odborného vzdělávání a přípravy na zaměstnání. V přehledu nejsou zahrnuti absolventi VOŠ. Systém vzdělávání v Česku 
vychází primárně ze školského zákona a vymezuje proces postupného získávání kvalifikace v jednotlivých stupních školní 
soustavy. Nosným pilířem systému je rozdělení do 3 oblastí: primární (základní), sekundární (střední) a terciární (další). 
Primární vzdělání (6-15 let) je poskytováno sítí základních škol v délce trvání 9 let. Poslední 4 nebo 6 let základního vzdělání 
je možné završit na osmiletém gymnáziu. V Česku je povinná devítiletá školní docházka a může ji předcházet předškolní 
vzdělání (3-6 let), přičemž poslední rok předškolního vzdělávání je v současnosti povinný. Sekundární vzdělání (15-18 let) 
navazuje na primární a je zpravidla v délce 3 nebo 4 let. Je poskytováno středními školami a člení se na střední vzdělání 
(délka 1-2 roky), střední vzdělání s výučním listem (délka 2-3 roky, poskytováno středními odbornými učilišti) a střední 
vzdělání s maturitní zkouškou (zpravidla v délce 4 roky, poskytováno gymnázii a středními odbornými školami). Terciární 
vzdělání (od 19 let) umožňuje absolventům maturitních oborů dále zvyšovat svou kvalifikaci v nejrůznějších specializacích 
studiem buďto na konzervatořích, vyšších odborných školách (VOŠ), nebo vysokých školách resp. univerzitách. Vzdělání 
dosažené na vysokých školách lze rozlišovat na 3 základní úrovně: bakalářské, magisterské a doktorské.



Informace, poradenství a zprostředkování

EURES-TriRegio poskytuje uchazečům o zaměstnání, zaměstnancům a zaměstnavatelům v Trojzemí 
České republiky, Německa a Polska informace a poradenství o 

• životních a pracovních podmínkách,
• hledání zaměstnání v sousedních regionech,
• získávání kvalifikovaných, pracovníků,
• sociálních otázkách, jako např sociání zabezpečení, důchody, daně či minimální mzdy.

Poradkyně a poradci EURES v regionu

Poradci EURES na území EURES-TriRegio, kteři byli speciálně vyškoleni v přeshraniční problematice, 
Vám přímo v regionu poskytnou informace, poradenství a nabídky volných míst.


