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Úvod

„Náš region překračuje hranice“

Kulturní výměna, hospodářská soudržnost, trh práce a výuka profesí – v letošním roce se již po 15. slavilo výročí vstupu 
České republiky a Polska do EU. 

Pro mnoho obyvatel v Trojzemí se zkušenost společné Evropy stala téměř samozřejmostí. Nedílnou součástí vize společné 
Evropy je neomezený volný pohyb pracovní síly, který je velmi přínosný pro partnerské státy TriRegio.

Na velký zájem o sousední země poukazuje velká řada dotazů na jejich hospodářský rozvoj.

My, Partnerství EURES-TriRegio, v této brožuře prezentujeme aktualizované informace o trhu práce a výuce profesí v 
příhraničí. Vytváříme podněty pro aktivní, sjednocenou Evropu bez hranic. Vydejte se s námi novými cestami při hledání 
pracovních možností či získávání kvalifikovaných pracovníků. Podporujeme Vás také našimi mnohostrannými informačními 
a poradenskými nabídkami.

Jsme rádi, že Vám můžeme prezentovat druhé vydání naší brožury – výstup přeshraniční spolupráce statistických úřadů a 
veřejných služeb zaměstnanosti.

Žijte spolu s námi myšlenkou srůstajícího evropského regionu.

Klaus-Peter Hansen   Bartosz Kotecki   Radim Gabriel
Předseda představenstva  Zastupující ředitel   Ředitel
Saské regionální ředitelství  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Úřad práce České republiky
Spolkové pracovní agentury       Krajská pobočka v Ústí nad Labem



24,7 %
30 až 40 let

Pohraničí Německo
Dynamika zaměstnanosti

Počet obyvatel regionů Chemnitz (Saská Kamenice) a 
Dresden (Drážďany) aktuálně čítá 3,03 milionu. Do roku 
2030 se tento počet v závislosti na scénáři vývoje sníží 
o 100 000 až 220 000 lidí. Od roku 2015 vzrostl počet 
zaměstnaných osob platících povinné sociální pojištění 
(SvB) o 51 000 lidí na 1,19 milionu. Demografi cký vývoj 
má vliv i na věkovou strukturu SvB. V nadcházejících 15 
letech opustí každý třetí člověk trh práce z důvodu věku. 
Zajišťování kvalifi kovaných pracovníků bude v budoucnu i 
nadále získávat na významu.

2018           2030

3,03 Mio.
2,81 Mio. -7,2 %

nebo

-220 000
lidí

Odhady počtu obyvatel
Oblasti spadající pod ředitelství Saská Kamenice a Drážďany
Prognóza (2018 až 2030) pro Sasko, okresy a města 

Zaměstanci účastni povinného sociálního pojištění
Oblasti spadající pod ředitelství Saská Kamenice a Drážďany - místo 
výkonu práce
Období od 2015 do 2018 (každý rok k 31. prosinci)

+1,1 %
nebo

+12 505
lidí

1 160 061 1 194 798

2015          2016           2017           2018   

Věková struktura zaměstnanců účastnících se 
povinného sociálního pojištění
Oblasti spadající pod ředitelství Saská Kamenice a Drážďany - místo 
výkonu práce
prosinec 2018 16,6 %

Pod 30 let
36,5 %
50 let a starší

Medián hrubé měsíční mzdy zaměstnanců na plný 
úvazek účastnících se povinného sociálního pojištění
Oblasti spadající pod ředitelství Saská Kamenice a Drážďany - místo 
výkonu práce
Období od 2015 do 2018 (každý rok k 31. prosinci); v eurech

2015          2016           2017          2018

2 5452 4382 349

+4,4 %
nebo

+107
EUR

Pozitivní vývoj zaměstnanosti má vliv na růst hrubé mzdy 
za práci. Od roku 2015 do roku 2018 vzrostl medián 
hrubé mzdy za práci o 257 € (11,2 %). Oblastí ekonomiky 
s největším přírůstkem SvB v absolutních číslech je 
zpracovatelský průmysl, zdravotnictví a sociální péče. 

Hospodářská odvětví s největším přírůstkem 
zaměstnanosti
Oblasti spadající pod ředitelství Chemnitz a Dresden - místo výkonu 
práce
Ke dni 31. prosince 2018 ve srovnání s předchozím rokem

Zdravotní a sociální péče 
188 260 Osob

+2 766 Osob  nebo +1,5 %

Stavebnictví
80 199 Osob

+1 804 Osob nebo +2,3 %

Odborná, vědecká a technická 
činnost

59 990 Osob
+2 331 Osob nebo +4,0 %

Doprava a skladování
57 872 Osob

+1 732 Osob nebo +3,1 %

Informace a komunikace
25 808 Osob

+1 521 Osob nebo +6,3 %

Zpracovatelský průmysl
269 540 Osob

+4 004 Osob nebo +1,5 %

1 182 2931 144 133

2 288

22,2 %
40 až 50 let



Mobilita v příhraničním regionu

+21,8 %
nebo

2 605
lidí

Zaměstnaní Poláci účastni povinného sociálního 
pojištění 
Oblasti spadající pod ředitelství Saská Kamenice a Drážďany 
Období od 2015 do 2018 (vždy prosinec)

+15,7 %
nebo

1 370
lidí

Zaměstnaní Poláci účastni povinného sociálního 
pojištění, členění dle odvětví
Oblasti spadající pod ředitelství Saská Kamenice a Drážďany - místo 
výkonu práce
Období od 2015 do 2018 (vždy prosinec)

Zaměstnaní Češi účastni povinného sociálního 
pojištění, členění dle odvětví 
Oblasti spadající pod ředitelství Saská Kamenice a Drážďany - místo 
výkonu práce
Období od 2015 do 2018 (vždy prosinec)

TOP 6 2018 Změna v %

Administrativní a podpůrné činnosti 4 136 - 2,2 %

Zpracovatelský průmysl 3 391 + 56,1 %

Doprava a skladování 2 723 + 31,4 %

Stavebnictví 1 292 + 30,6 %

Zdravotní  a sociální péče 668 + 24,9 %
Velkoobchod a maloobchod; oprava mecha-
nických vozidel a motocyklů 573 + 9,1 %

TOP 6 2018 Změna v %

Administrativní a podpůrné činnosti 2 463 + 2,1 %

Zpracovatelský průmysl 2 456 + 34,4 %

Doprava a skladování 1 253 + 25,4 %
Činnost související s ubytováním a gastro-
nomickými službami 1 227 + 12,6 %

Zdravotní a sociální péče 852 + 7,6 %

Stavebnictví 438 + 10,3 %

V EU platí volný pohyb pracovníků. Umožnuje občanům 
pracovat nezávisle na existenci hranic. A proto se i na 
území EURES TriRegio může rozvíjet společný trh práce 
a docházet k vyrovnání poptávky a nabídky pracovní síly. 

V prosinci 2018 každý třetí zahraniční pracovník v Sasku 
pocházel z České republiky nebo z Polska. Díky tomu se 
tito stali významnými partnery na trhu práce. Z regionálního 
hlediska, Češi a Poláci, pracovali zejména v okresech 
nacházejících se poblíž jejich mateřské země.
Současně s celkovým růstem zaměstnanosti se zvyšoval 
i počet českých a polských zaměstnanců v regionu. Mezi 
rokem 2015 a 2018 se počet zaměstnanců z České 
republiky a Polska zdvojnásobil na příslušně cca 10.100 
a 14.600. 
Z hlediska ekonomických odvětví každý druhý Čech a Polák 
pracoval v „administrativních a podpůrných službách” a ve 
zpracovatelském průmyslu.

Zaměstnaní Češi účastni povinného sociálního 
pojištění
Oblasti spadající pod ředitelství Saská Kamenice a Drážďany 
Období od 2015 do 2018 (vždy prosinec)

2015           2016           2017           2018

14 561

11 956

9 494

7 268

2015          2016            2017          2018

10 079
8 709

6 566
4 967



Pracovní místa

V souvislosti s pozitivní situací na trhu práce a nepřetržitou 
vysokou poptávkou po pracovních silách se počet 
nezaměstnaných snížil na nejnižší hodnotu od r. 1991. V 
prosinci 2018 bylo v regionech Drážďany a Saská Kamenice 
bez zaměstnání 85 000 lidí. Míra nezaměstnanosti se 
pohybovala mezi 8,1 % v okrese Görlitz (Zhořelec) a 
4,5 % v okrese Erzgebirgskreis (Krušnohorský okres). 
Demografický a konjunkturní vývoj vede v Sasku k prvním 
nedostatkům pracovních sil. V oborech zdravotnictví, 
sociální péče a informatiky a v několika řemeslnických 
technických profesích už poptávka po pracovnících není 
pokryta.

Přírůstek nahlášených pracovních nabídek
Oblasti spadající pod ředitelství Saská Kamenice a Drážďany 
Období od 2015 do 2018 (roční součty)

Nezaměstnaní
Oblasti spadající pod ředitelství Saská Kamenice a Drážďany 
Období od 2015 do 2018 (vždy prosinec)

Míra nezaměstnanosti
Okresy
2017 a 2018 (vždy prosinec)

TOP 20 profesí s největším počtem pracovních 
nabídek
Oblasti spadající pod ředitelství Saská Kamenice a Drážďany
2019 (stav: červen)

2015           2016            2017          2018         

80 023 75 489 -5,7 %
nebo

-4 534
míst

Odborník
Geriatrická péče (bez specializace)  744
Prodej (bez specializace výrobků)  734
Profesionální řidič (nákladních vozidel)   616
Gastronomický servis (b.s.)   528
Kancelářský pracovník/sekretářka (b.s.)  492
Technik mechanických vozidel   484
Kuchaři (b.s.)    480
Obrábění řezáním    454
Péče o děti, výchova   443
Technik svařovaných spojů   436
Stavební elektřina    431
Operátor strojů a zařízení   403
Strojírenský technik (b.s.)   388
Skladování    387
Kovokonstrukce    328
Úklid budov    315
Mechatronika    295
Malířské, lakýrnické práce   287
Sanitární, topná technika, vzduchotechnika 275
Expert
Sociální práce, sociální pedagogika  297

85 205

106 756
93 276

-8,7 %
nebo

-8 071
lidí

2017 2018 2017 2018

Görlitz 8,7 8,1 Mittelsachsen 5,4 4,9

Bautzen 5,8 5,2 Erzgebirge 4,8 4,5

Sächsische 
Schweiz- 
Osterzgebirge

5,4 4,7 Chemnitz 7,1 6,6

Dresden 6,1 5,6 Zwickau 5,2 4,6

Meißen 6,0 5,6 Vogtland 5,6 4,8

TOP 20 Profese s nejvyšší mírou nezaměstnanosti
Oblasti spadající pod ředitelství Saská Kamenice a Dražďany 
2019 (stav: červen)

Profese Počet 
nezaměstnaných

Kancelář a sekretariát 6 982
Prodej (bez specializace na výrobky) 6 456
Skladování, pošta, dodávky, překládka zboží 5 731
Úklid 5 687
Technika budov 4 155
Příprava jídel 3 946
Vedení domácnosti a spotřebitelské poradenství 3 018
Ochrana objektů, osob, požární ochrana, BOZP 2 956
Zahradnictví 2 946
Obrábění kovů 2 243
Řízení silničních vozidel 2 228
Výchova, sociální péče, zdravotní péče 1 927
Technika průmyslových procesů a strojírenská 1 887
Zpracování dřeva 1 485
Gastronomie 1 295
Ukončovací práce, suchá zástavba, zateplování, 
tesařtví, sklářství, rolety 1 281

Pozemní stavby 1 240
Geriatrická péče 1 084
Elektrotechnika 984
Malování, štukování, izolace budov, ochrana budov 873

2015          2016           2017           2018         

78 95877 563

118 639



Trh profesního vzdělávání

Vývoj počtu žáků v 9. ročníku
Oblasti spadající pod ředitelství Saská Kamenice a Drážďany
Období od školního roku 2013/2014 do 2018/2019 (vždy k 30. září)

Uchazeči o místa odborného vzdělávání
Oblasti spadající pod ředitelství Saská Kamenice a Drážďany
Období od školního roku 2013/2014 do 2017/2018 (vždy k 30. září)

-1,7 %
nebo

-288
uchazeči

16 77116 683 17 059

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

Registrovaná místa odborného vzdělávání
Oblasti spadající pod ředitelství Saská Kamenice a Drážďany
Období od školního roku 2013/2014 do 2017/2018 (vždy k 30. září)

TOP 10 -  profese, které jsou nejoblíbenejší mezi 
žáky o odborné vzdělávání
Oblasti spadající pod ředitelství Saská Kamenice a Drážďany 
Vykazovaný školní rok 2017/2018 (k 30. září)

Ve školním roce 2018/19 chodilo do devátých ročníků 
asi 14 000 žáků. Převážná část z nich se po ukončení 
desátého ročníku začne odborně vzdělávat. V září 2018 
čekalo na zhruba 16 800 registrovaných uchazečů přibližně 
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 Saská Kamenice a Drážďany
Vykazovaný školní rok 2017/2018 (k 30. září)

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

-0,1 %
nebo

-23
míst

16 55616 467 16 579

Uchazeči Nahlášená místa 
odborného 

vzdělávání v oboru
Prodejce 1 407 767
Specialista na maloobchod 823 991
Mechatronik vozidel - automobilová 
technika

766 357

Specialista na provoz kanceláře 736 544
Kvalifikovaný skladník 494 252
Mechatronik 368 530
Kvalifikovaný administrativní pracovník 
- samosprávná administrativa

328 166

Kuchař 321 428
Kvalifikovaný informatik - vývoj aplikací 304 117
Administrativní pracovník v 
průmyslovém závodě

303 333

Uchazeči, 
kteří se 

neuplatnili

Neobsazená místa 
odborného vzdělá-

vání v oboru
Mechanik obrábění řezáním 6 69
Kuchař 10 62
Specialista na maloobchod 27 61
Kvalifikovaný pracovník restaurace 7 56
Prodavač 48 53
Průmyslový mechanik <3 42
Holič/kadeřník 6 36
Elektronik průmyslové techniky 5 33
Mechatronik 3 32
Kvalifikovaný pracovník skladové logistiky 7 29

14 45613 978 14 069

 2013/      2014/      2015/      2016/      2017/     2018/
 2014       2015       2016       2017       2018      2019

+0,4 %
nebo

+477
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 2018 byly v případě řady profesí stále ještě dobré 
příležitosti k tomu, aby si uchazeči našli místo odborného 
vzdělávání.

Duální vzdělávání je systém odborného vzdělávání. 
Vzdělávání 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 
závisle 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 vzdělávání 
se profese vyučují i ve školách. Ve většině případů se koná 
několik odborných praxí. Délka vzdělávání činí závisle na 
profesi od 1 do 3,5 roku a může se lišit mezi jednotlivými 
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 
ohledu 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 sociálního 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 
vydělávají 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. K hrubé mzdě podléhající 
povinnému sociálnímu pojištění se počítají všechny běžné a jednorázové příjmy v souladu s § 14 SGB (Speciálního 
zákoníku). 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 
limitem osvobozujícím z této povinnosti („minipráce“) nebo jiné pozice (např. praxe nebo stáže) s předem stanovenou 
dobou zaměstnání trvající déle než 7 kalendářních dnů, které se nahlašují úřadům práce a Jobcentru 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. se osobně 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 usouvztažňuje (registrované) nezaměstnané 
k celkovému počtu osob výdělečně činných (osoby výdělečně činné = pracující + nezaměstnaní) v podobě indexu. Hodnota 
jmenovatele se označuje jako referenční hodnota.



Glosář

Za uchazeče o místo odborného vzdělávání se považují 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 sem 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 využívají 
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 místo v předchozím roce, ale požadovaný začátek 
vzdělávání byl v aktuálním reportovacím roce.

Nahlášená místa odborného vzdělávání jsou všechna místa odborného vzdělávání k obsazení v aktuálním reportovacím 
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 
výuka v rámci veřejnoprávního služebního poměru, podnikové vzdělávání v neuznávaných profesích s regulovaným 
výukovým 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 akti
    vity 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 zprostře
    dkování a
4. místa, která byla již před začátkem reportovacího roku nahlášena 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 podnikového 
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.



2015 2018 změna

Wałbrzyski 3 294 3 825 +16,1 % nebo +532 zł

Świdnicki 3 737 4 427 +18,5 % nebo +690 zł

Kłodzki 3 410 4 054 +18,9 % nebo +644 zł

Ząbkowicki 3 389 3 856 +13,8 % nebo +468 zł

Dzierżoniowski 3 406 4 025 +18,2 % nebo +619 zł

Jeleniogórski 3 414 4 036 +18,2 % nebo +622 zł

Bolesławiecki 3 549 4 215 +18,8 % nebo +666 zł

Kamiennogórski 3 269 4 013 +22,8 % nebo +744 zł

Lubański 3 314 3 939 +18,9 % nebo +625 zł

Lwówecki 3 324 3 951 +18,9 % nebo +627 zł

Zgorzelecki 3 631 4 225 +16,4 % nebo +594 zł

Złotoryjski 3 826 4 363 +14,0 % nebo +537 zł

Jaworski 3 323 4 030 +21,3 % nebo +706 zł

Jelenia Góra 3 835 4 546 +18,5 % nebo +711 zł

Wałbrzych 4 037 4 768 +18,1 % nebo +731 zł

Strzeliński 3 595 4 398 +22,3 % nebo +803 zł

Pohraničí Polsko
Dynamika zaměstnanosti

Rok 2018 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 
8 %. Zároveň je více než 53,5 % pracujících v současné 
době starší 40 let. Tato tendence je rizikem pro stabilní 
hospodářský rozvoj kvůli možnému nedostatku pracovních 
sil.

2018           2030

1,26 Mio. 1,16 Mio.

-7,9 %
nebo

-99 645
lidí

Odhady počtu obyvatel
Prognóza obyvatelstva v polské části pohraničí
Prognóza (2018 až 2030) DWUP; srovnání roku 2030 a 2018

Osoby výdělečně činné v polské části pohraničí
Stav ke dni 31.12.

+0,2 %
nebo 

+565 
lidí242 967241 168 242 402

2015            2016           2017           2018   

Věková struktura ekonomicky aktivních obyvatel
Dolnoslezské vojvodství, dle BAEL
Roční průměr 2018

Průměrná hrubá měsíční mzda
dle okresů
 (1€ = 4,2576 zł)

Ekonomická odvětví s největším nárůstem 
zaměstnanosti v Dolnoslezském vojvodství
v roce 2017. Stav ke dni 31.12.

Činnost spojená s ubytováním 
a gastronomickými službami

26 936 Osob
+1 457 Osob nebo +5,7 %

Administrativní a podpůrné 
služby

60 031 Osob
+2 481 Osob nebo +4,3 %

Ostatní služby: služby domácností 
jako zaměstnavatelů; výrobky a 

služby produkované domácnostmi 
pro vlastní potřebu; služby exteri-

toriálních organizací a institucí 
22 692 Osob 

+1 079 Osob nebo +5,0 %

Finanční a pojišťovací služby
30 941 Osob

+1 265 Osob nebo +4,3 %

Doprava a skladování
64 453 Osob

+2 578 Osob nebo +4,2 %

Informační a komunikační služby
39 690 Osob

+5 766 Osob nebo +17,0 %

29,4 %
30 až 40 let

17,1 %
15 až 30 let27,7 %

50 let a starší

25,8 %
40 až 50 let

237 112



Mobilita v příhraničním regionu

-1,3 %
nebo
- 2
lidí

-2,2 %
nebo

- 9
lidí

Počet plátců pojistného na důchodové starobní a 
invalidní pojištění, kteří uvedli české občanství, v 
Dolnoslezském vojvodství
Stav k 31.12.

Počet plátců pojistného na důchodové starobní a 
invalidní pojištění, kteří uvedli německé občanství, v 
Dolnoslezském vojvodství
Stav k 31.12.

TOP 6 2018 Změna v %

Zpracovatelský průmysl 23 0,0
Velkoobchod a maloobchod; oprava 
mechanických vozidel a motocyklů 18 -14,3

Informace a komunikace 17 21,4

Administrativní a podpůrné činnosti 13 62,5

Vzdělávání 13 -18,8

Doprava a skladování 12 9,1

TOP 6 2018 Změna v %

Zpracovatelský průmysl 89 0,0

Odborná, vědecká a technická činnost 48 4,3
Velkoobchod a maloobchod; oprava 
mechanických vozidel a motocyklů 47 -6,0

Vzdělávání 36 -2,7

Stavebnictví 33 0,0

Informace a komunikace 30 3,4

Počet plátců pojistného na důchodové starobní a 
invalidní pojištění, kteří uvedli české občanství, v 
Dolnoslezském vojvodství
Stav k 31.12.

Počet plátců pojistného na důchodové starobní a 
invalidní pojištění, kteří uvedli německé občanství, v 
Dolnoslezském vojvodství
Stav k 31.12.

405449 414151
2017          2018 2017           2018



Pracovní místa

Již několik let klesá počet nezaměstnaných a snižuje 
se míra nezaměstnanosti. Během posledních tří let 
(31.12.2015 a 31.12.2018) se počet nezaměstnaných 
snížil o 39,9 % a registrovaná míra nezaměstnanosti klesla 
o 3,3 procentního bodu na 5,2 %. Míra nezaměstnanosti 
v Dolním Slezsku je už řadu let nižší než ve zbytku 
Polska (5,8 %). V současnosti je míra nezaměstnanosti 
v Dolnoslezském vojvodství nejnižší od roku 1999. Míra 
nezaměstnanosti se na území EURES-TriRegio hodně liší: 
pohybuje se mezi 3,5 % v Jelení Hoře (Jelenia Góra) a 
14,5 % v okrese Złotoryja.

Počet pracovních nabídek
v polské části pohraničí
Období od 2015 do 2018 (roční úhrny)

Počet nezaměstnaných
v polské části pohraničí
Stav k 31.12.

Profese s nejčastěji registrovanými nabídkami práce
v Dolnoslezském vojvodství
v roce 2019. Stav k 30. 6.

2015           2016           2017           2018

62 021
56 224 52 547

-15,3 %
nebo 

-9 474
míst

Ostatní dělníci vykonávající jednoduché práce v průmyslu     999
Skladník                 581
Obsluha strojů a zařízení a výrobu a zpracování kovů   369
Pomocníci v kuchyni      327
Pomocní pracovníci ve stavebnictví            296
Řidič vysokozdvižných vozíků       258
Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení jinde 
neuvedená               239
Správci objektů     222
Ostatní pracovníci pro úklid jinde neuvedení  222
Prodavač          177
Ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách 
jinde neuvedení           170
Uklízeči v administrativních objektech      150
Pokladník v obchodě                        149
Pracovník ostrahy           144
Ruční baliči               118
Kuchař          114
Montážní dělníci výrobků z umělé hmoty      111
Obsluha strojů a zařízení v potravinářském průmyslu       107
Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení     98
Horník hlubinné těžby                              81

-9,3 %
nebo

-3 353
lidí

Míra registrované nezaměstnanosti dle okresů
Stav ke dni 31.12.

2017 2018 2017 2018

Złotoryjski 16,0 14,8 Lubański 9,3 7,3

Wałbrzyski 14,3 13,6 Dzierżoniowski 7,4 6,1

Jaworski 13,5 12,4 Kamienno-
górski 7,5 6,2

Lwówecki 13,0 12,2 Wałbrzych 7,2 6,0

Kłodzki 12,5 11,8 Świdnicki 6,9 6,2

Ząbkowicki 11,8 10,9 Zgorzelecki 5,4 5,1

Strzeliński 11,0 10,5 Bolesławiecki 4,2 3,8

Jeleniogórski 9,2 8,9 Jelenia Góra 3,6 3,6

Informačními zdroji mohou být: zprávy z úřadů práce, 
výzkumy internetových náborových portálů, šetření 
Hlavního statistického úřadu, dotazování ve firmách či 
analýzy vzdělávacího 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.

32 604

46 185
35 957

2015           2016           2017          2018         

51 811

54 275



Trh profesního vzdělávání

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.

Žáci v 9. ročníku
(6 let základní školy a 3 roky tzv. gymnázia v polské části pohraničí)
stav ke konci školního roku

Dne 1. září 2017 v Polsku vstoupila 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

2013       2014       2015       2016       2017       2018                  

11 870 11 329 10 688
9 833



Glosář

Pracující (Pracujący) – osoby starší 15 let 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; 

3) pracovník v domácnosti;
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, které 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.

Zaregistrovaní nezaměstnaní – 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 registrované nezaměstnanosti (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.





Kraj 2015 2018 změna

Hradec 
Králové 24 112 29 434 +22,1 % nebo +5 322

Liberec 24 583 29 725 +20,9 % nebo +5 142

Ústí n. Labem 24 050 29 404 +22,3 % nebo +5 354

Karlovy Vary 22 582 28 003 +24,0 % nebo +5 421

Pohraničí Česká republika
Dynamika zaměstnanosti

ČSÚ ve svých demografi ckých prognózách předpokládá do 
roku 2030 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 a dlouhodobě klesající porodností. Aktuálně 
žije v regionu 2,1 mil. obyvatel. V meziročním srovnání 
došlo v rámci EURES TriRegio k mírnému poklesu o 93 
obyvatel, kdy s výjimkou Libereckého kraje došlo k poklesu 
počtu obyvatel ve všech zbývajících krajích. Meziroční 
úbytek počtu ekonomicky aktivních obyvatel se týká také 
všech věkových kategorií s výjimkou kategorie nad 60 let.

2018           2030

2,11 Mio. 2,04 Mio.
-3,4 %

nebo

-70 928
lidí

Odhady počtu obyvatel
Úhrn krajů Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Odhad ČSÚ; srovnání roku 2030 vůči roku 2018

Osoby výdělečně činné (zaměstnanci a OSVČ)
Úhrn krajů Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Období let 2015 až 2018 (vždy ke 31. prosinci)

+0,1 %
nebo

+536
lidí

885 149867 078 884 613

2015          2016            2017          2018   

Věková struktura ekonomicky aktivních obyvatel 
(EAO) Úhrn krajů Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy 
Vary
Roční průměr 2018

Průměrná hrubá měsíční mzda
Kraje Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
2015 a 2018 (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 2018 ve srovnání s předchozím rokem

Profesní, vědecké a technické 
činnosti

37 700 Osob 
+3 900 Osob nebo +11,5 %

Zásobování vodou, činnosti 
související s odpadními 

vodami, odpady a sanacemi
14 900 Osob

+2 700 Osob nebo +22,1 %

Ubytování, stravování a 
pohostinství
37 600 Osob 

+2 800 Osob nebo +8,0 %

Těžba a dobývání
14 500 Osob 

+1 200 Osob nebo +4,2 %

Zemědělství, lesnictví a 
rybářství

29 700 Osob 
+1 200 Osob nebo +4,2 %

Zdravotní a sociální péče
74 100 Osob 

+4 600 Osob nebo +6,6 %

Meziroční nárůst průměrné hrubé měsíční mzdy v 
jednotlivých krajích v rámci EURES TriRegio je nejvyšší za 
posledních 10 let. Od roku 2015 stoupla průměrná mzda 
ve všech zainteresovaných krajích o více než 20 %. Přes 
tuto skutečnost je však hrubá mzda v regionu dlouhodobě 
nižší než průměr v rámci ČR. V případě oborů s nejvyšším 
nárůstem zaměstnanosti byla vybrána odvětví dle 
mezinárodně uznávané klasifi kace CZ-NACE s nejvyšším 
meziročním nárůstem počtu zaměstnanců v absolutním 
vyjádření.

26,5 %
30 až 44 let

18,9 %
15 až 29 let31,3 %

60 let a starší

23,4 %
45 až 59 let 

862 187



Mobilita v příhraničním regionu

+5,0 %
nebo

596
lidí

Zaměstanci účastni povinného sociálního pojištění 
Polsko 
Úhrn krajů Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Období od 2015 do 2018 (vždy prosinec)

+5,5 %
nebo

32
lidí

Zaměstanci účastni povinného sociálního pojištění 
Polsko - členění dle odvětví  
Úhrn krajů Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
2017 a 2018 (vždy prosinec)

Zaměstanci účastni povinného sociálního pojištění 
Německo - členění dle odvětví  
Úhrn krajů Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
2017 a 2018 (vždy prosinec)

TOP 6 2018 Změna v %

Zpracovatelský průmysl 8 336 4,7

Administrativní a podpůrné činnost 2 211 8,8

Profesní, vědecké a technické činnosti 313 -18,5

Doprava a skladování 175 38,9

Zemědělství, lesnictví a rybářství 110 35,8

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 27 80,0

TOP 6 2018 Změna v %

Administrativní a podpůrné činnost 34 78,9
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a 
klimatozovaného vzuchu 9 X

Vzdélávání 23 -20,7

Zdravotní a sociální péče 11 83,3

Stavebnictví 23 21,1

Zemědělství, lesnictví a rybářství 20 17,6

Zahraniční pracovníci ze SRN a Polska patří mezi občany 
EU, EHP či Švýcarska, kteří mají volný přístup na český trh 
práce bez nutnosti povolení k zaměstnání. Zaměstnavatelé 
zaměstnávající občany EU mají pouze tzv. Informační 
povinnost, tj. musí prostřednictvím informační karty 
oznámit ÚP ČR nejpozději ke dni nástupu do zaměstnání 
základní informace o zahraniční osobě působící na území 
ČR, zaměstnavateli, místě výkonu práce a charakteristice 
vykonávané pracovní pozice. K 31. 12. 2018 bylo na území 
EURES TriRegio evidováno 612 zahraničních pracovníků 
ze SRN a 12 437 z Polska. Meziročně došlo k nárůstu 
počtu zahraničních pracovníků, a to o 5,5 % v případě 
občanů SRN a o 5,0 % v případě občanů Polska. Většina 
občanů Polska působí na území Královéhradeckého a 
Libereckého kraje. Občané SRN mají nejvyšší zastoupení 
v kraji Karlovarském. Více než polovina občanů SRN 
působí na řídících či odborných pracovních pozicích. 
Téměř 97 % občanů Polska pracuje ve službách, jako 
řemeslníci, výrobní nebo montážní dělníci, popř. jako 
pomocní pracovníci. Většina zahraničních pracovníků ze 
SRN i Polska působí ve zpracovatelském průmyslu.

Zaměstanci účastni povinného sociálního pojištění 
Německo
Úhrn krajů Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Období od 2015 do 2018 (vždy prosinec)

12 437

9 862

11 841

2015          2016            2017          2018   

9 960

612513 580
2015          2016            2017          2018   
455



Pracovní místa

Nabídka pracovních míst dlouhodobě roste a aktuálně 
je nejvyšší od ustanovení dnešních krajů k 1. 1. 2001. V 
průběhu roku 2018 bylo zaměstnavateli v regionu nově 
nahlášeno 98 397 volných pracovních míst. Jedná se o 
prostý součet hlášených pracovních míst ve sledovaném 
období. K 30. 6. 2019 bylo v regionu nabízeno 50 
566 volných pracovních míst pro 44 094 uchazečů o 
zaměstnání, což činí v průměru 0,9 uchazeče na 1 volné 
pracovní místo. Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve 
věku 15 - 64 let je, stejně jako počet evidovaných uchazečů 
o zaměstnání, historicky nejnižší a při udržení stávajícího 
hospodářského a ekonomického vývoje lze předpokládat 
jeho přetrvávající pokles při zpomalení tempa klesání. 
Podíl nezaměstnaných v ČR aktuálně osciluje mezi 2 až 3 
% a je nejnižší v rámci zemí EU.

Přírůstek registrovaných pracovních míst
Úhrn krajů Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Období let 2015 až 2018 (roční úhrny)

Situace v oblasti nezaměstnanosti 
(uchazeči o zaměstnání)
Úhrn krajů Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Období let 2015 až 2018 (vždy ke 31. prosinci)

TOP 20 profesí s nejčastěji registrovanými nabídkami 
práce
Úhrn krajů Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
2019 (ke dni 30. června)

+21,7 %
nebo

+17 519
míst

Vyučení
Zámečníci, nástrojáři, seřizovači a obsluha strojů       3 073
Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci           2 933
Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby      2 439
Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři       1 456
Výrobci oděvů a pracovníci v příbuzných oborech       1 239
Číšníci, servírky a barmani              893
Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb         715
Prodavači a příbuzní pracovníci v prodejnách          628
Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)         589
Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení          565
Kadeřníci, kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech         560

Středoškoláci
Všeobecné zdravotní sestry             610
Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech          568
Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví          378
Pracovníci informačních služeb            307
Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, 
nákupčí a makléři             218
Vysokoškoláci
Lékaři (kromě zubních lékařů)            509
Zubní lékaři             276
Učitelé na středních školách, konzervatořích a na 2. stupni 
základních škol             228
Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní 
výchovy              203

-15,9 %
nebo

-9 731
lidí

Podíl nezaměstnaných
Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
2017 a 2018 (vždy k 31. prosinci)

2017 2018

Karlovy Vary 3,5 2,9

Hradec Králové 2,7 2,3

Liberec 3,8 3,2

Ústí n. Labem 5,4 4,5

TOP 20 nejžádanějších profesí vychází z přehledu volných 
pracovních míst dle požadovaných profesí a vzdělání 
nejčastěji hlášených zaměstnavateli místně příslušnému 
pracovišti Úřadu práce ČR k 30. 6. sledovaného roku, 
přičemž zaměstnavatelé od roku 2012 nemají zákonnou 
povinnost hlásit takto nabízená pracovní místa. Nejvíce 
pracovních míst nabízených v regionu je obecně pro 
zájemce bez vzdělání či se základním vzděláním popř. 
nízkou kvalifikací. Tato většinou nekvalifikovaná místa 
nejsou součástí přehledu. Jedná se např. o montážní 
dělníky, řidiče nákladních automobilů, uklízeče apod. 
V případě odborných profesí poptávají zaměstnavatelé 
zejména pracovníky ve zpracovatelském průmyslu, 
službách a řemesle. Mezi specialisty a experty je 
nedostatek pracovníků především ve zpracovatelském 
průmyslu a zdravotnictví.

2015           2016           2017           2018

80 878
74 642

98 397

51 623

86 698

61 354

2015          2016           2017           2018         

66 697

103 755



Trh profesního vzdělávání

Absolventi SŠ a odborného vzdělávání
Úhrn krajů Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Období let 2013 až 2018 (roční úhrny k 30. září)

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. Celkový počet studentů i 
absolventů v rámci středoškolského vzdělávání na území 
EURES TriRegio každoročně klesá. Počet studentů 
sekundárního vzdělávání se v uplynulých 5 letech snížil o 
12,6 %, počet absolventů dokonce o 26,0 %. Dlouhodobě 
jsou poptáváni absolventi především ve strojírenství, 
výrobě, stavebnictví, ale také v lékařství, gastronomii 
či dopravě, přičemž skladba oborového vzdělávání v 
současné době příliš neodpovídá aktuálním potřebám trhu. 
Absolventi patří v současné době mezi žádanou skupinu 
osob na pracovním trhu. Jejich výhodou je zejména 
vysoká flexibilita a pracovní nasazení. Absolventi i díky 
chybějící praxi nemají zaběhlé špatné pracovní návyky a 
jejich zaučení vč. následného zapojení do plnohodnotného 
pracovního procesu je z tohoto pohledu snazší.

14 10114 407

2013       2014       2015       2016       2017       2018             

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) představuje 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 průměrnou hrubou měsíční mzdu, 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. Aktuálně jde o předběžné údaje, které se v průběhu následujícího období mohou ještě mírně měnit (pouze však 
v jednotkách korun).

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: 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 po dosažení věku 5 let je od školního roku 2017/2018 
poslední rok předškolního vzdělávání 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.





Poradkyně a poradci EURES v regionu

Pohraničí Německo

Michael Schroeter
Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz
Paulus-Jenisius-Straße 43, 09456 Annaberg-Buchholz
Tel.: +49 3733 133 6168
E-Mail: Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeits-
agentur.de

Jörg Hohlfeld
Agentur für Arbeit Bautzen
Neusalzaer Straße 2, 02625 Bautzen
Tel.: +49 3591 66 2015
E-Mail: Bautzen.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de

Simona Schiemenz
Agentur für Arbeit Hoyerswerda
Albert-Einstein-Straße 47, 02977 Hoyerswerda
Tel.: +49 3571 464 616
E-Mail: Bautzen.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de

Adrian Lohr
Agentur für Arbeit Klingenthal
Marktplatz 2, 08248 Klingenthal
Tel.: +49 3741 23 1101
E-Mail: Plauen.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de

Ramona Zimmermann
Agentur für Arbeit Pirna
Seminarstraße 9, 01796 Pirna
Tel.: +49 3501 791 477
E-Mail: Pirna.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de

Pohraničí Polsko

Judyta Babiarz
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Filia w Jeleniej 
Górze
Al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra
Tel.: +48 75 754 5179
E-Mail: judyta.babiarz@dwup.pl

Małgorzata Kociuba
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Filia w Jeleniej 
Górze
Al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra
Tel.: +48 75 754 5184
E-Mail: malgorzata.kociuba@dwup.pl

Dagmara Wilczyńska
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Filia w Legnica
Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica
Tel.: +48 76 850 3411
E-Mail: dagmara.wilczynska@dwup.pl

Marta Kędzierska
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 
Ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych
Tel.: +48 74 886 6562
E-Mail: marta.kedzierska@dwup.pl

Marta Łyko
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 
Ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych
Tel.: +48 74 886 6546
E-Mail: marta.lyko@dwup.pl

Magdalena Wieczorek
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Filia w Wrocław
Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Tel.: +48 71 397 4310
E-Mail: magdalena.wieczorek@dwup.pl

Anna Uznańska
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Filia w Wrocław
Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Tel.: +48 71 397 4310
E-Mail: anna.uznanska@dwup.pl



Poradkyně a poradci EURES v regionu

Pohraničí Česká republika

Šárka Mávrová
Úřad práce České republiky - kontaktní pracoviště Cheb
Svobody 207/52, 350 02 Cheb
Tel.: +420 950 117 321
E-Mail: sarka.mavrova@uradprace.cz

Martina Cichocká
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Hradci 
Králové
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
Tel.: +420 950 116 476
E-Mail: martina.cichocka@uradprace.cz

Soňa Šlapáková
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Hradci 
Králové
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
Tel.: +420 950 116 587
E-Mail: sona.slapakova@uradprace.cz

Lenka Plašková Kvapilová
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Liberci
Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec
Tel.: +420 950 132 486
E-Mail: lenka.plaskova@uradprace.cz

Hana Heidlerová
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Liberci
Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec
Tel.: +420 950 132 443
E-Mail: hana.heidlerova@uradprace.cz

Klára Petrová
Úřad práce České republiky - kontaktní pracoviště Most
Tř. Budovatelů 1989, 434 01 Most
Tel.: + 420 950 137 480
E-Mail: klara.petrova@uradprace.cz

Dana Výborná
Úřad práce České republiky - kontaktní pracoviště 
Náchod
Kladská 1092, 547 01 Náchod
Tel.: +420 950 138 473
E-Mail: dana.vyborna@uradprace.cz

Petra Barteková
Úřad práce České republiky - kontaktní pracoviště Soko-
lov
Jednoty 654, 356 01 Sokolov
Tel.: +420 950 161 309
E-Mail: petra.bartekova@uradprace.cz

Adéla Kocourková
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad 
Labem
Dvorákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem
Tel.: +420 950 171 676
E-Mail: adela.kocourkova@uradprace.cz



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. sociální 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.


