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Úvod

Osoby v předdůchodovém věku bývají často zmiňovány v souvislosti s nezaměstnaností,
především v souvislosti s její složkou v podobě dlouhodobé nezaměstnanosti. Ztráta
zaměstnání může být pro skupinu osob v předdůchodovém věku fatální z hlediska
jejich dalšího setrvání na trhu práce, neboť pro skupinu starších osob je typická nižší
úroveň vzdělání ve srovnání s mladšími zaměstnanci. Nalezení nového odpovídajícího
pracovního místa může být u starších zaměstnanců spojeno s většími problémy, a to
nejen z hlediska zmíněné kvalifikační úrovně. Ztráta práce spojená s neúspěšnými pokusy
o nalezení práce nové pak může vést až k pocitům frustrace, které se mohou projevovat
pasivitou nejen na trhu práce, ale i v životě.
Postavení starších osob na trhu práce ovlivňuje kromě vzdělanostní úrovně mnoho dalších
faktorů – jejich zdravotní stav, ochota učit se novým věcem a akceptovat nové postupy,
ale i přístup ke kvalitním informacím. Jednotlivce potom nepochybně ovlivňují i předsudky,
které jsou v naší společnosti s osobami staršího věku spojeny. Méně výhodné podmínky
na trhu práce pak u starších osob zvyšují riziko sociálního vyloučení, které se
projevuje nízkou pracovní intenzitou, ohrožením příjmovou chudobou či závažnou
materiální deprivací.
Z tohoto důvodu bude hlavním cílem studie identifikace bariér, které brání
zaměstnávání osob v předdůchodovém věku, a návrh opatření, jak tyto bariéry odstranit
či minimalizovat. Opatření zaměřená na zlepšení situace osob v předdůchodovém věku
musí nezbytně vycházet z kvalitních a hodnověrných informací. Bez znalosti
potřebných ukazatelů a datových zdrojů nelze problém změřit, a není ani možné průběžně
ověřovat účinnost konkrétního opatření. Bariéry budou proto identifikovány na základě
dostupných statistických údajů z různých oblastí. Jednotlivé oblasti zájmu budou vybrány
tak, aby pokryly postavení osob v předdůchodovém věku na trhu práce i ve společnosti.
Studie bude rozdělena na dva bloky, konkrétně na analytickou část a část věnovanou
konkrétním bariérám a doporučením. V prvním bloku bude postupně věnována pozornost
demografické situaci, ekonomickému postavení, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, úrovni
odměňování, příjmům domácností a v neposlední řadě i účasti starších osob v dalším
vzdělávání. Ve druhém bloku budou popsány jednotlivé bariéry, které vyplývají
z analytické části. Zároveň zde budou navržena jednotlivá opatření, která by měla přispět
ke zlepšení situace osob v předdůchodovém věku. V optimálním případě by tato opatření
měla zlepšit postavení ohrožené skupiny osob nejen na trhu práce, ale v rámci celé
společnosti.
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Metodika a datové zdroje

Postavení starších zaměstnanců na českém trhu práce lze hodnotit z mnoha hledisek. Aby
bylo hodnocení pracovních možností osob v předdůchodovém věku komplexní, bude
využito široké spektrum datových zdrojů. Vzhledem k nejednoznačnosti právní úpravy
z hlediska definice předdůchodového věku bude dále nutné definovat i tzv. předdůchodový
věk. První část této kapitoly proto bude věnována otázce datových zdrojů, druhá část
kapitoly definici předdůchodového věku.

1.1

Datové zdroje

Studie bude využívat pět klíčových datových zdrojů – výběrové šetření pracovních sil
(v gesci Českého statistického úřadu, ČSÚ), údaje o registrované nezaměstnanosti
(v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, MPSV), Informační systém o průměrném
výdělku (v gesci MPSV), šetření Životní podmínky (v gesci ČSÚ) a Informace o pracovních
podmínkách (v gesci MPSV). V následující části jsou popsány hlavní charakteristiky
jednotlivých datových zdrojů.

1.1.1 Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)
Cílem výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) je sledovat ekonomické postavení1
obyvatelstva na území České republiky. VŠPS od svého zavedení Českým statistickým
úřadem v roce 1992 vychází z mezinárodních standardů, konkrétně ze základní rezoluce
ILO (1982) vč. následných doporučení. Od roku 2002 je VŠPS plně harmonizováno
s evropskou regulací.
Rozsah šetření a ukazatele zaměstnanosti a nezaměstnanosti plně odpovídají definicím a
metodickým doporučením Eurostatu. VŠPS poskytuje informace o struktuře pracovní síly,
resp. obyvatelstva, a na rozdíl od dalších zdrojů je pro ně typické sociální pojetí
zaměstnanosti.
Šetření je výběrové, přičemž předmětem šetření jsou osoby obvykle bydlící v bytových
domácnostech ČR. Výběrový soubor tvoří necelé 1 % všech trvale obydlených bytů, tj. cca
25 tis. bytů v každém čtvrtletí (ČSÚ, 2014). Výsledky za výběrový soubor jsou potom
dopočteny na celkovou populaci ČR podle statistiky obyvatelstva (ČSÚ, 2014).

Tj. ekonomický status v podobě ekonomické aktivity (členěné dále na zaměstnanost a nezaměstnanost) či
ekonomické neaktivity.
1
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1.1.2 Registrovaná nezaměstnanost (MPSV)
MPSV sleduje prostřednictvím úřadů práce počet neumístěných uchazečů o zaměstnání a
počet dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání. Oba ukazatele jsou
definovány na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, a reprezentují tzv. registrovanou nezaměstnanost.

1.1.3 Informační systém o průměrném výdělku (ISPV)
Pro analýzu struktury zaměstnanců, odměňování a pracovní doby budou využity údaje
z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV). Výsledky šetření ISPV
(strukturální statistiky) mají za cíl poskytovat co nejpodrobnější informace o mzdách
jednotlivých zaměstnanců a odpracované době v třídění podle osobnostních
charakteristik zaměstnanců (např. věk, pohlaví, nejvyšší ukončené vzdělání, zaměstnání
podle klasifikace CZ-ISCO) i znaků zaměstnavatelů (např. odvětví ekonomické činnosti
CZ-NACE, velikost ekonomického subjektu, sídlo subjektu). Hlavními sledovanými
ukazateli jsou z hlediska výdělkové úrovně hrubá měsíční mzda (plat) a hodinový výdělek.
Kromě diferenciace hrubé měsíční mzdy (platu) jsou zjišťovány i složky mzdy (platu), tj.
odměny, příplatky a náhrady. U pracovní doby je sledována úroveň i struktura
odpracované (např. přesčas) a neodpracované doby (např. nemoc a dovolená).
ISPV obsahuje údaje z pravidelného statistického šetření, které je pod názvem Čtvrtletní
šetření o průměrném výdělku zařazeno do programu statistických zjišťování vyhlášených
Českým statistickým úřadem ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok. Čtvrtletní
šetření o průměrném výdělku je harmonizováno se strukturálním šetřením Evropské Unie
pod názvem the Structure of Earnings Survey (viz nařízení Komise (ES)
č. 1916/2000 ve znění pozdějších předpisů).
Výsledky šetření ISPV jsou rozlišeny podle sféry, o které vypovídají. V ISPV se zařazují
do mzdové sféry ekonomické subjekty, které odměňují mzdou podle § 109 odst. 2
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomické
subjekty, které přísluší do platové sféry, odměňují platem podle § 109 odst. 3 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
Podrobný popis ISPV a jeho výsledky jsou publikovány na stránkách www.ispv.cz.
Specifické údaje o nízkovýdělkových zaměstnancích, struktuře nízkovýdělkových
zaměstnanců, vývoji mzdové nerovnosti a fluktuaci poskytuje certifikovaná metodika
“Hodnocení vlivu minimální mzdy na sociálně ekonomický vývoj ČR“ podpořená
Technologickou agenturou České republiky v rámci programu aplikovaného
společenskovědního
výzkumu
a
experimentálního
vývoje
OMEGA
(http://www.mpsv.cz/files/clanky/17709/vliv_minimalni_mzdy.pdf).
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1.1.4 Životní podmínky (EU-SILC)
Cílem šetření Životní podmínky, které je národním modulem evropského šetření European
Union - Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), je získat podrobné
informace o životních podmínkách domácností v České republice. Díky tomuto šetření
má Česká republika k dispozici reprezentativní údaje nejen o příjmovém rozdělení
domácností, ale i o vybavenosti domácností vybranými předměty dlouhodobé spotřeby,
finanční náročnosti bydlení, kvalitě bydlení, apod.
Jednotkou šetření jsou byty. Šetření je koncipováno jako čtyřletý rotační panel, tj.
každoročně se obměňuje část domácností. V bytech jsou šetřeny jak osoby, tak
hospodařící domácnosti. Podle definice ČSÚ (2015) tvoří hospodařící domácnost
„jedinec nebo skupina osob, které spolu trvale žijí a společně hradí základní a provozní
výdaje domácnosti. Údaje za hospodařící domácnosti se zpravidla přepočítávají jako
průměry na osobu, nebo spotřební jednotku. Přepočet na spotřební jednotky přitom bere
v úvahu velikost a demografické složení domácnosti. Výpočet těchto jednotek je
konstruován tak, aby odrážel tzv. úspory z počtu osob ve vícečlenných domácnostech, tj.
úspory na nákladech na předměty a služby, které slouží většímu počtu členů domácnosti
(domácí spotřebiče, elektřina apod.)“.
V rámci šetření jsou zjišťovány jak příjmy jednotlivých osob, tak domácností. Hrubé
peněžní příjmy zahrnují podle definice ČSÚ (2015) „veškeré pracovní příjmy (ze závislé
činnosti i z podnikání), sociální příjmy a všechny další druhy pravidelných i jednorázových
příjmů přiznaných pro domácnosti i jejich jednotlivé členy. Čistý peněžní
příjem domácnosti byl získán po odečtení příslušných částek na zdravotní a sociální
pojištění a daň z příjmů. Do celkového čistého příjmu domácnosti byly započteny naturální
příjmy, které tvoří spotřeba produkce z vlastního hospodářství nebo podniku a naturální
požitky zaměstnanců (např. příspěvky na stravování)“.

1.2

Předdůchodový věk

V České republice není z hlediska věku odchodu do důchodu příliš přehledná situace,
neboť hranice důchodového věku jsou často a nesystematicky měněny. Podle aktuálního
znění § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, dosáhne důchodového věku
muž narozený v roce 1935 v 60 letech a bezdětná žena v 57 letech. U mužů narozených
po roce 1936 se důchodový věk prodlužuje vždy o 2 měsíce pro každý další ročník. U žen
s rostoucím rokem narození roste věk odchodu do důchodu rychleji než u mužů, přičemž
u bezdětných žen narozených v roce 1957 a později je důchodový věk shodný s muži.
Zároveň hraje u žen s rostoucím rokem narození roli i počet vychovaných dětí. Důchodový
věk je u žen narozených po roce 1962 s jedním vychovaným dítětem shodný s muži či
bezdětnými ženami. U osob narozených v roce 1975 je důchodový věk shodný bez ohledu
na pohlaví či počet vychovaných dětí a činí podle stávající úpravy 66 let a 8 měsíců.
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Podle aktuální zákonné úpravy důchodového věku by měly osoby narozené v roce 1983
dosáhnout důchodového věku v 68 letech. Tato věková hranice je vysoká i v evropském
kontextu, a pravděpodobně bude v dalších letech důchodový věk zastropován ve výši
65 let.
Změny v systému důchodového pojištění se týkají i tzv. předčasných starobních důchodů.
Této problematice se věnuje § 31 zákona o důchodovém pojištění, který uvádí podmínky
získání předčasného trvale kráceného starobního důchodu. Podle tohoto ustanovení má
nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku osoba, které – při splnění
ostatních podmínek – chybí do dosažení důchodového věku nejvýše
-

3 roky, pokud je její důchodový věk nižší než 63 let nebo
5 roků, pokud je její důchodový věk alespoň 63 let a dosáhla věku alespoň 60 let.

Z hlediska stanovení hranice předdůchodového věku se situace komplikuje u žen, u nichž
se u předčasných důchodů neuvažuje počet vychovaných dětí. U některých ročníků je
navíc reálná doba čerpání předdůchodu již z definice kratší, než činí 5letý interval podle
§ 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Časté změny důchodového systému jsou vnímány negativně nejen samotnými občany
(z důvodu vysoké nejistoty týkající se zabezpečení ve stáří), ale ovlivňují i výzkum trhu
práce. Při hodnocení situace osob v předdůchodovém věku na českém trhu práce je
nezbytně nutné jednoznačně určit věkový interval. Pro stanovení tohoto intervalu však
nelze využít současnou zákonnou úpravu důchodového pojištění, neboť pro každý
ročník je důchodový (a potažmo i předdůchodový) věk stanoven odlišně. Za osoby
v předdůchodovém věku budou proto pro účely této studie považovány osoby ve věku
55-64 let. Tento interval byl zvolen i s ohledem na to, že se jedná o 2 pětileté věkové
skupiny, a výsledky tak lze porovnávat i s dalšími statistikami, které své výsledky
standardně publikují po 5letých nebo 10letých věkových intervalech. Pokud nebudou
v některých případech k dispozici údaje pro takto specificky vymezenou skupinu osob,
bude sledován nejužší možný věkový interval.
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Demografická situace

Věková struktura obyvatelstva se v České republice vyvíjí podobným způsobem jako
v ostatních vyspělých zemích. Vyšší kvalita života se zde projevuje nejen
prostřednictvím nízké novorozenecké a kojenecké úmrtnosti, ale i ve zvyšování naděje
dožití (střední délky života). Stárnutí populace se projevuje – a bude stále silněji
projevovat – napříč všemi činnostmi v ekonomice. Z ekonomického hlediska je důležité
sledovat podíl osob v předproduktivním (0-14 let), produktivním (15-64 let) a
poproduktivním věku (65letí a starší). Pokud by totiž docházelo k prudkému nárůstu osob
v poproduktivním věku na úkor produktivního nebo předproduktivního věku, mohla by být
ohrožena např. stabilita systému sociálního zabezpečení.
Jak ukazuje obrázek 1, počet obyvatel v České republice víceméně rostl od 50. let
20. století. Pokud se však podíváme na vývoj jednotlivých věkových skupin, situace není –
z ekonomického hlediska – již tak příznivá. Mezi roky 1950 a 2015 klesl podíl dětské
složky populace (0-14letí) z 24 % na 15 %, tj. o 9 p.b. Na druhou stranu vzrostl podíl
osob v poproduktivním věku (65letí a starší) z 8 % na 18 %, tj. o 10 p.b. V absolutním
vyjádření došlo mezi roky 1950 a 2015 k poklesu dětské složky o více než 0,5 mil. osob.
Vývoj na druhé straně věkové osy však vykazoval opačné tendence – počet osob
v poproduktivním věku vzrostl téměř o 1,2 mil. osob a de facto se za posledních 65 let
ztrojnásobil.
Přestože se v posledních letech změnily výrazným způsobem základní proporce věkové
struktury obyvatelstva České republiky, nedošlo k výrazné změně z hlediska osob
v produktivním věku. Od roku 1950 až do současnosti se pohyboval podíl osob
v produktivním věku na celé populaci České republiky mezi 63 a 71 %. Přestože vzrostl
mezi roky 1950 a 2015 počet osob v produktivním věku v absolutním vyjádření o 982 tis.
osob, podíl osob v produktivním věku se mezi těmito roky téměř nezměnil – v roce
1950 činil 68 % a v roce 2015 se pohyboval na úrovni 66 %.
Výše uvedené výsledky naznačují, že stárnutí populace není v současné době z pohledu
národní ekonomiky zásadním problémem. Palčivým problémem se však stárnutí české
populace stane za několik let, až se začne dětská složka populace posouvat
k produktivnímu věku. To naznačuje i další ukazatel věkové struktury obyvatelstva, a to
index stáří. Index stáří je definován jako podíl osob ve věku 65 a více let a osob ve věku
do 14 let. Vývoj indexu stáří v České republice od roku 1950 ukazuje obrázek 2.
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Obrázek 1: Vývoj věkové struktury obyvatelstva v České republice v letech 1950-2015
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Pozn.: Pro větší přehlednost jsou zobrazena data spojitou čarou.
Zdroj:. ČSÚ (demografická statistika, sčítání lidu, domů a bytů v příslušných letech), vlastní výpočty. Data
platná k 27. 9. 2016.

Z obrázku 2 je patrné, že od 50. let se v České republice plynule zvyšuje podíl mezi
osobami v poproduktivním a předproduktivním věku. Do roku 2005 připadala na jednu
osobu v poproduktivním věku více než jedna osoba v předproduktivním věku. V roce 2006
se poměr obrátil a na jednu osobu v předproduktivním věku připadá více než jedna
osoba v poproduktivním věku. V roce 2015 dosáhl index stáří v České republice
hodnoty 119, tj. na 100 dětí připadalo 119 seniorů.
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Obrázek 2: Vývoj indexu stáří v České republice v letech 1950-2015
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Pozn.: Index stáří je definován jako podíl počtu osob ve věkové skupině 0-14letých a 65letých a starších.
Zdroj: ČSÚ (demografická statistika, sčítání lidu, domů a bytů v příslušných letech). Data platná
k 27. 9. 2016.

Je zřejmé, že bez odpovídajících a včasných opatření může mít demografický vývoj vážné
důsledky z hlediska stability systému sociálního zabezpečení, a potažmo i veřejných
financí. Jinými slovy se totiž zmenšuje podíl osob, které se v příštích 15 letech dostanou
do produktivního věku a budou spolufinancovat prostřednictvím odvodů systém sociálního
zabezpečení, ze kterého jsou osobám v poproduktivním věku – na základě principu
solidarity – vypláceny dávky v podobě starobních důchodů. Z hlediska stabilního socioekonomického vývoje v České republice je proto klíčové posílit postavení osob
v předdůchodovém, ale i důchodovém věku na trhu práce, aby byl alespoň částečně
kompenzován nepříznivý demografický vývoj.
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Ekonomické postavení

Ekonomický status obyvatel z hlediska ekonomické aktivity (členěné dále
na zaměstnanost a nezaměstnanost) či ekonomické neaktivity hraje důležitou roli
z hlediska trhu práce i národní ekonomiky. Obrázek 3 proto ukazuje, kolik osob je v daném
věku zapojeno do produktivní činnosti v národním hospodářství (zaměstnané osoby), kolik
osob by se chtělo zapojit (nezaměstnané osoby) a naopak kolik osob stojí mimo trh práce
(ekonomicky neaktivní osoby). U starších osob je patrné, že jejich ekonomické postavení
výrazně ovlivňuje statutární věková hranice odchodu do důchodu.

Obrázek 3: Obyvatelstvo podle ekonomického postavení v České republice v roce 2015

Zdroj: ČSÚ (2016).
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Obrázek 3 slouží pro ilustraci aktuální situace na trhu práce, nicméně absolutní údaje
nejsou vhodné pro srovnávání ekonomické aktivity v jednotlivých věkových skupinách.
Absolutní počty ekonomicky aktivních osob jsou totiž ovlivněny i vývojem věkové struktury
obyvatelstva a je nutné je očistit o vliv silných či slabých populačních ročníků. To
umožňuje ukazatel v podobě míry ekonomické aktivity, který je definován jako podíl
pracovní síly a populace 15letých a starších osob. Celková míra ekonomické aktivity však
zakrývá specifika osob v předdůchodovém věku podle pohlaví, a proto jsou na obrázku 4
zobrazeny kromě celkové míry ekonomické aktivity i specifické míry podle věku a pohlaví.

Obrázek 4: Míra ekonomické aktivity podle věku a pohlaví v České republice v roce 2015
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Zdroj: ČSÚ (VŠPS), vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.

Z obrázku 4 je patrné, že více než 90 % mužů vstoupí na trh práce do 30 let věku a až
do 60 let věku se jejich míra ekonomické aktivity pohybuje na srovnatelné úrovni jako
u mladších věkových skupin. Výrazný pokles v ekonomické aktivitě mužů nastává
po 60 letech věku a jednoznačně souvisí se zákonnou hranicí důchodového věku.
U žen souvisí vývoj ekonomické aktivity s mateřstvím a péčí o děti. Míra ekonomické
aktivity žen kolísá a teprve ve věkové skupině 45-49letých dosahuje svého maxima
srovnatelného s úrovní ekonomické aktivity mužů ve stejném věku. Ženy začínají
opouštět trh práce dříve než muži – k výraznějšímu poklesu ekonomické aktivity
dochází již ve věkové skupině 55-59letých žen, přičemž po dosažení 65 let věku zůstává
na trhu práce jen minimum žen.
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Pro úplnost uveďme, že podrobnému rozboru jednotlivých složek ekonomické aktivity
(zaměstnanosti a nezaměstnanosti) budou věnovány následující kapitoly.
Závěry z hlediska vývoje ekonomické aktivity potvrzuje i analýza vývoje počtu ekonomicky
neaktivních obyvatel. Jak je patrné z obrázku 5, počet ekonomicky neaktivních
obyvatel se začíná zvyšovat od 55 let věku. Pro korektní srovnání věkových skupin je
dále uveden i obrázek 6, který znázorňuje míru ekonomické „neaktivity“, tj. podíl
ekonomicky neaktivních obyvatel v dané věkové skupině.

Obrázek 5: Počet ekonomicky neaktivních obyvatel podle věku a pohlaví v České republice v roce
2015
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Zdroj: ČSÚ (VŠPS), vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.

Z obrázku 6 je patrné, že se míra ekonomické neaktivity začíná výrazně zvyšovat
u osob v předdůchodovém věku. U žen je patrný výrazný nárůst již ve věkové skupině
55-59letých, neboť v této věkové skupině je neaktivních již 23 % žen. Podíl ekonomicky
neaktivních žen se zvyšuje s rostoucím věkem, a to velmi rychlým tempem. Ve věkové
skupině 60-64letých je ekonomicky neaktivních 78 % žen a ve věkové skupině
65letých a starších již 96 % žen.
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U mužů je odchod z trhu práce posunut přibližně o 5 let. Ve věkové skupině 55-59letých je
ekonomicky neaktivních pouze 12 % mužů. Výrazný růst ekonomické neaktivity
nastává u mužů ve věkové skupině 60-64letých, kde je ekonomicky neaktivních 51 %
mužů. Mezi 65letými a staršími muži je ekonomicky neaktivních 92 % mužů, tj. o 4 p.b.
méně než u žen.

Obrázek 6: Podíl ekonomicky neaktivních obyvatel v dané věkové skupině podle pohlaví v České
republice v roce 2015
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Zdroj: ČSÚ (VŠPS), vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.
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Zaměstnanost

Zaměstnanost tvoří klíčovou složku pracovní síly. Vzhledem k tomu, že jsou
za zaměstnané osoby považováni zaměstnanci i osoby pracující na vlastní účet
(podnikatelé a pomáhající rodinní příslušníci), bude kapitola rozdělena na dvě části. První
část bude věnována problematice zaměstnaných osob, zatímco druhá část její největší
složce – zaměstnancům.

Zaměstnané osoby

4.1

Zaměstnané osoby tvoří 95 % ekonomicky aktivních obyvatel, a proto počet
zaměstnaných osob v jednotlivých věkových skupinách vykazuje shodné trendy
s ekonomicky aktivními osobami. Z obrázku 7 je patrné, že výrazný přesun z kategorie
zaměstnaných do kategorií nezaměstnaných či ekonomicky neaktivních osob nastává
po dosažení 60 let věku.

Obrázek 7: Počet zaměstnaných osob podle věku a pohlaví v České republice v roce 2015
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Zdroj: ČSÚ (VŠPS), vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.
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Struktura zaměstnaných osob se mění s rostoucím věkem i z hlediska postavení
v zaměstnání (viz obrázek 8). U osob v předdůchodovém věku dochází k posilování jejich
podnikatelské aktivity a roste podíl podnikatelů – ať již se zaměstnanci (zaměstnavatelé)
nebo bez zaměstnanců (pracující na vlastní účet). Mezi 60letými a staršími
zaměstnanými muži je 32 % podnikatelů, u žen 26 % podnikatelek.

Obrázek 8: Postavení v zaměstnání podle pohlaví a věku v České republice v roce 2015
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Zdroj: ČSÚ (VŠPS), vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.

60+

Z16-0080
23│86

Evidenční číslo
Strana

Vysoký podíl podnikatelů v předdůchodovém a důchodovém věku je ovlivněn mnoha
faktory, z nichž jmenujme např. následující:
-

vysoká kvalifikační úroveň,

-

rozsáhlá znalost prostředí,

-

touha po seberealizaci,

-

ujasněné priority v pracovním i soukromém životě,

-

vysoká míra flexibility,

-

problémy spojené s nalezením vhodného pracovního místa,

-

problematické vztahy
mladšími) kolegy.

na

bývalém

pracovišti

s ambiciózními

(především

U části osob v předdůchodovém a důchodovém věku vede kombinace zmíněných faktorů
k vyšší ochotě nést podnikatelské riziko. Tyto osoby se věnují podnikatelské činnosti
v oboru, ve kterém mohou vytěžit maximum ze svých životních zkušeností a profesních
znalostí. Na druhou stranu však nelze zapomínat na osoby, u nichž je podnikatelská
aktivita poslední možnou volbou v případech, kdy nechtějí opustit trh práce a chtějí
zůstat ekonomicky aktivními.
O vyšší míře flexibility starších zaměstnanců svědčí i využívání kratší pracovní doby.
V roce 2015 využívalo kratší pracovní dobu 6 % zaměstnaných osob v České republice.
Vyšší podíl kratší pracovní doby byl vykázán ve sledovaném roce u žen (10 %) než
u mužů (3 %). Podíl osob využívajících kratší pracovní dobu v jednotlivých věkových
skupinách mírně kolísá především u žen, což souvisí především s péčí o děti (viz obrázek
9). Nejnižší podíl zaměstnaných osob pracujících na kratší úvazek byl v roce 2015
vykazován ve věkové skupině 45-59letých. V této věkové skupině využívalo kratší
pracovní dobu 6 % žen a 2 % mužů. K výraznému nárůstu kratší pracovní doby dochází
u 60letých a starších zaměstnaných osob, kde kratší pracovní dobu využívá čtvrtina
z nich. U starších zaměstnaných osob byly identifikovány i větší rozdíly z hlediska pohlaví.
Muži starší 60 let odpracovali kratší pracovní dobu v 18 % případů, zatímco ženy ve 38 %
případů. Jinými slovy téměř pětina mužů a více než třetina žen starších 60 let využívalo
kratší úvazek. Vyšší podíl kratší pracovní doby u zaměstnaných osob starších 60 let je
ovlivněn kombinací několika faktorů, které mají – stejně jako v případě volby mezi
zaměstnaneckým poměrem nebo vlastní podnikatelskou aktivitou – odlišnou váhu
u různých lidí. Mezi nejdůležitější faktory patří v případě rozhodování o času věnovaném
práci především
-

snaha o udržení rovnováhy mezi osobním a pracovním životem,

-

zhoršený zdravotní stav,

-

finanční zabezpečení (starobní důchod postačuje k zabezpečení určité životní
úrovně),

-

(ne)ochota podniků zaměstnávat starší osoby na plnohodnotné pracovní úvazky.
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Na tomto místě je však důležité pamatovat i na skutečnost, že charakter některých
zaměstnání často práci na plný úvazek ani neumožňuje. Typickým příkladem mohou
být uklízečky, u nichž je často z pohledu zaměstnavatele dostačující kratší pracovní doba.
Pro úplnost uveďme, že problematice jednotlivých zaměstnání bude věnována kapitola
4.2.3.

Obrázek 9: Kratší pracovní úvazky u zaměstnaných osob podle věku a pohlaví v České republice
v roce 2015
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Zdroj: ČSÚ (VŠPS), vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.
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Zaměstnanci

Zaměstnanci tvořili v roce 2015 celkem 83 % zaměstnaných osob v České republice.
V další části bude proto věnována pozornost situaci na českém trhu práce z pohledu
zaměstnanců v rizikových skupinách z hlediska možnosti odchodu do důchodu.
V souvislosti se stárnutím populace ukázala studie Bakalové a kol. (2015), že definitivní
odchod z trhu práce je v České republice u většiny pracovníků spojen s dosažením
statutární věkové hranice odchodu do starobního důchodu. S ohledem na výsledky
této studie bude proto v první části této podkapitoly podrobněji analyzována struktura
zaměstnanců podle pohlaví, vzdělání i charakteru zaměstnání. V dalších částech
podkapitoly pak budou identifikována zaměstnání a odvětví, která jsou v České republice
nejvíce ohrožena stárnutím populace. Poslední část podkapitoly bude věnována
problematice odpracované doby a absence na pracovišti podle jednotlivých věkových
skupin.

4.2.1 Struktura zaměstnanců
V předchozích částech již bylo uvedeno, že z hlediska odchodu do důchodu hraje velkou
roli pohlaví (od kterého jsou zákonné hranice odvozeny, viz tabulka II v příloze).
Na druhou stranu však podrobná analýza dat obsažených v ISPV ukázala, že zde nehraje
paradoxně velkou roli vzdělání či charakter vykonávaného zaměstnání.
Struktura zaměstnanců podle pohlaví znázorněná na obrázku 10 dokládá, že ženy opouští
trh práce mnohem rychleji než muži. Ženy opouští trh práce dříve než muži, přičemž
velkou roli zde hraje zákonem stanovená věková hranice pro odchod do starobního
důchodu (příp. do předčasného starobního důchodu). Výsledky analýzy struktury
zaměstnankyň podle ISPV ukazují, že od 60 let věku dochází u žen k rapidnímu
poklesu jejich počtu na trhu práce (viz obrázek 10). Hranici 60 let věku proto můžeme
považovat v současné době za pomyslnou dělicí čáru mezi ekonomicky aktivním a
neaktivním životem žen (efektivní důchodový věk).
Odchod mužů z trhu práce ovlivňuje – podobně jako u žen – statutární důchodový věk.
Zákonem stanovená věková hranice odchodu do starobního důchodu je u mužů
nastavena výše, a dochází tak k posunu efektivního důchodového věku o několik let.
U mužů nastává výrazný pokles jejich počtu na trhu práce od 65 let věku.

Z16-0080
26│86

Evidenční číslo
Strana

Obrázek 10: Počet zaměstnanců (přepočtené osoby) podle věku a pohlaví v roce 2015
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Zdroj: ISPV, vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.

Kromě výrazného poklesu zaměstnanců na trhu práce od 60 let věku lze pozorovat i
změny ve struktuře zaměstnanců podle charakteru zaměstnání. Od 65 let věku zůstávají
na trhu práce zapojeny častěji duševní pracovníci (viz obrázek 11). Ve mzdové sféře
tvořili duševní pracovníci 43 % zaměstnanců ve věkové skupině 55-64letých, zatímco mezi
65letými a staršími zaměstnanci činil podíl duševních pracovníků 57 %. V platové sféře byl
podíl duševních pracovníků starších 65 let o 3 p.b. nižší ve srovnání s věkovou skupinou
55-64letých zaměstnanců. Důvodem, proč není v platové sféře pozorovatelný podobný
efekt jako ve sféře mzdové, je vysoký podíl duševních pracovníků v platové sféře. V roce
2015 tvořili duševní pracovníci 79 % zaměstnanců platové sféry, zatímco ve mzdové sféře
bylo zaměstnáno 47 % duševních pracovníků, tj. o 32 p.b. méně.
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Obrázek 11: Počet zaměstnanců podle věku a typu zaměstnání ve mzdové a platové sféře ČR
v roce 2015
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Zdroj: ISPV, vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.

Struktura zaměstnanců podle dosaženého vzdělání odkrývá, že zaměstnanci
v předdůchodovém věku mají – z hlediska jejich uplatnitelnosti na trhu práce – nevýhodu
v podobě nižší kvalifikační úrovně. Jak ukazuje obrázek 12, ve mzdové sféře tvořili
osoby s vysokoškolským vzděláním 13 % zaměstnanců ve věku 55-59 let. Ve věkové
skupině 30-34letých však činil podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců 20 %, tj.
o 7 p.b. více. Na druhou stranu byl mezi zaměstnanci ve věkové skupině 55-59letých vyšší
podíl osob se základním vzděláním – tento podíl činil v roce 2015 celkem 9 %, zatímco
mezi 30-34letými zaměstnanci byl podíl osob se základním vzděláním na úrovni 5 %.
Vyšší úroveň vzdělání mezi mladšími zaměstnanci je patrná i v platové sféře. Nepříznivou
vzdělanostní strukturu zaměstnanců v předdůchodovém věku lze považovat za jednu
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z bariér jejich dalšího setrvání na trhu práce. Bohužel je tato bariéra výsledkem
dlouhodobých změn v socio-ekonomickém uspořádání české společnosti, a bude velmi
obtížné se s ní vypořádat pomocí dílčích opatření.

Obrázek 12: Struktura zaměstnanců podle věku a dosaženého vzdělání ve mzdové a platové sféře
ČR v roce 2015
100%
90%

Podíl zaměstnanců

MZDOVÁ SFÉRA

80%
70%
60%

Vysokoškolské

50%

Vyšší odborné a bakalářské

40%

Střední s maturitou

30%

Střední bez maturity

20%

Základní a nedokončené

10%

65+

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

0%

Věková skupina

100%
90%
70%
60%

Vysokoškolské

50%

Vyšší odborné a bakalářské

40%

Střední s maturitou

30%

Střední bez maturity

20%

Základní a nedokončené

10%

Věková skupina
Zdroj: ISPV, vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.
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4.2.2 Odvětví ohrožená odchodem pracovníků
Stárnutí populace se začíná projevovat i v jednotlivých odvětvích. Odchod zaměstnanců
do důchodu ovlivní v budoucích letech především zemědělství, vzdělávání a
stavebnictví. Tato odvětví totiž vykazují nejvyšší podíl zaměstnanců v předdůchodovém
věku, a existují u nich tak důvodné obavy z výrazného úbytku pracovníků způsobeného
jejich odchodem do řádného starobního důchodu. Obrázek 13 ukazuje, že v zemědělství
pracovalo v roce 2015 celkem 27 % zaměstnanců ve věku 55-64 let. V odvětví vzdělávání
dosáhl podíl zaměstnanců v předdůchodovém věku 23 % a ve stavebnictví 20 %. Většina
těchto odvětví se již v současné době potýká s nedostatkem pracovní síly, a zdá se, že
tento trend bude dále umocněn stárnutím zaměstnanců a jejich masivním odchodem
z trhu práce po dosažení zákonné věkové hranice odchodu do důchodu.

Obrázek 13: Odvětví ohrožená stárnutím zaměstnanců (ČR, 2015)
Podíl 55-64letých [%]
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Zdroj: ISPV, vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.

4.2.3 Zaměstnání ohrožená odchodem pracovníků
Stárnutí populace se projevuje různě i u jednotlivých zaměstnání, což je dáno především
odlišnou věkovou strukturou zaměstnanců, kteří daná zaměstnání vykonávají. Z obrázku
14 vyplývá, že nejméně příznivá je věková struktura u zaměstnanců klasifikovaných
do 1. hlavní třídy zaměstnání, tedy u zákonodárců a řídících pracovníků. U této věkové
skupiny je však vyšší podíl starších zaměstnanců logický – řídícími pracovníky se
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většinou stávají lidé s dlouhodobými zkušenostmi v oboru a se zralým přístupem ke svým
podřízeným. Na druhou stranu však bude nepříznivá věková struktura s nejvyšší
pravděpodobností problematická u kvalifikovaných pracovníků v zemědělství, kde
byla v roce 2015 téměř čtvrtina zaměstnanců v předdůchodovém věku.
Na druhé straně pomyslného žebříčku se umístili zaměstnanci ozbrojených sil (hlavní
třída 0), kde byla v roce 2015 identifikována nejmladší věková struktura. Podobně jako
u řídících pracovníků je však nutné zohlednit i specifika této profese – s ohledem
na fyzickou i psychickou zátěž zaměstnanců v ozbrojených složkách je totiž nižší
průměrný věk pochopitelný.

Obrázek 14: Struktura hlavních tříd zaměstnání podle věku (ČR, 2015)
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Zdroj: ISPV, vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.

Žebříček hlavních tříd zaměstnání z hlediska podílu zaměstnanců v předdůchodovém
věku ukazuje obrázek 15. Odchodem z trhu práce jsou ohroženi především kvalifikovaní
pracovníci v zemědělství, což potvrzují mj. i výsledky podle odvětví uvedené výše.
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Obrázek 15: Hlavní třídy zaměstnání ohrožené stárnutím populace (ČR, 2015)
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Zdroj: ISPV, vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.

Výše uvedené výsledky naznačují, že některé profese stárnou rychleji. Bližší pohled
na nejčetnější zaměstnání ve mzdové sféře České republiky ukazuje, že stárnutí
zaměstnanců začíná být palčivým problémem především u zedníků, kde je téměř třetina
zaměstnanců v předdůchodovém věku (viz tabulka 1). Druhé místo v žebříčku
zaměstnání podle podílu zaměstnanců v předdůchodovém věku zaujímají traktoristé a
obsluha zemědělských strojů s 28% podílem starších zaměstnanců. Mezi zaměstnání
s kritickým podílem zaměstnanců v předdůchodovém věku patří i chovatelé a
ošetřovatelé skotu, koz a ovcí, což jen potvrzuje kritickou pozici zemědělství z hlediska
ohrožení odchodem zaměstnanců do důchodu. Kromě zedníků a pracovníků
v zemědělství odejde za několik let do důchodu i velká část kvalifikovaných
zaměstnanců v technických oborech – od provozních zámečníků, přes seřizovače a
obsluhu konvenčních soustruhů až po zámečníky strojů. Mezi ohrožené profese patří
dále i obsluha zemních strojů, řidiči nákladních automobilů či všeobecné zdravotní sestry.
V tabulce 1 jsou zobrazeny pouze profese vyžadující určitou kvalifikaci. Ve mzdové sféře
však patří mezi zaměstnání s nejvyšším podílem zaměstnanců v předdůchodovém nebo
důchodovém věku především nekvalifikované profese – konkrétně vrátní (42 % starších
zaměstnanců), pracovníci ostrahy a strážní (40 %) či uklízeči a pomocníci
v administrativních objektech (28 %). Výsledky naznačují, že tato zaměstnání často volí
starší osoby spíše jako poslední možnost před pádem do nezaměstnanosti.
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V platové sféře jsou ohrožena podobná zaměstnání jako ve mzdové sféře, nicméně
s ohledem na specifika struktury zaměstnanců v platové sféře (vysoký podíl duševních
pracovníků) nebude dopad v podobě stárnutí manuálních profesí tak zásadní. V platové
sféře stárnou naopak nejrychleji zaměstnanci v odvětví vzdělávání či zdravotnictví.
Stárnutí je velkým problémem překvapivě u učitelů odborného výcviku (37 %
zaměstnanců v předdůchodovém věku), učitelů odborných předmětů (32 %) či učitelů
všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách (25 %).
Odchod zaměstnanců do řádného starobního důchodu může ohrozit fungování
ekonomických subjektů v dotčených odvětvích. U některých profesí je možné odcházející
pracovní sílu nahradit novými technologiemi, někde to ale bude obtížné, ne-li nemožné
(např. u učitelů, zdravotních sester či u zedníků).

Tabulka 1: Zaměstnání ohrožená stárnutím populace (mzdová sféra ČR, 2015)

Kód
CZ-ISCO

Název

Počet
zaměstnanců
[FTE]

Z toho rizikové
osoby
Počet

Podíl

[FTE]

[%]

71121

Zedníci

15 641

4 403

28

83411

Traktoristé a obsluha
zemědělských strojů

15 470

4 299

28

83422

Obsluha zemních a příbuzných
strojů

9 535

2 605

27

61213

Chovatelé a ošetřovatelé skotu,
koz a ovcí

9 522

2 476

26

72223

Provozní zámečníci, údržbáři

31 323

7 956

25

32211

Všeobecné sestry s
osvědčením

35 465

7 855

22

72231

Seřizovači a obsluha
konvenčních soustruhů

10 414

2 293

22

43111

Účetní všeobecní

19 012

4 069

21

83321

Řidiči nákladních automobilů
(kromě tahačů)

54 418

11 441

21

72222

Zámečníci strojů

25 199

5 058

20

Pozn.: Počet osob je přepočten na plnou pracovní dobu pomocí konceptu FTE (full-time equivalent)
používaného v podnikové statistice ČSÚ. Za rizikové osoby z hlediska jejich odchodu z trhu práce
z důvodu dosažení důchodového věku jsou považovány osoby ve věku 55-64 let. Vybrána
zaměstnání, která vykonává 10 tis. a více zaměstnanců.
Zdroj: ISPV, vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.
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4.2.4 Pracovní doba
Ekonomické subjekty ovlivňuje při výběru zaměstnanců mnoho činitelů vč. často
zmiňované flexibility, ochoty pracovat přesčas či rozsahu absence na pracovišti. Přestože
mají zaměstnanci v předdůchodovém věku nespornou výhodu v podobě dlouholeté
praxe, jejich nevýhodou je nižší pracovní nasazení. Z obrázku 16 je patrné, že
ve mzdové i platové sféře je ve skupině 55-59letých zaměstnanců nižší průměrná měsíční
odpracovaná doba než u mladších zaměstnanců.

Obrázek 16: Odpracovaná doba podle věku a pohlaví ve mzdové a platové sféře ČR v roce 2015
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Zdroj: ISPV, vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.
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Z obrázku 16 dále vyplývá, že u mužů klesá průměrná odpracovaná doba s rostoucím
věkem, přičemž ve skupině 60-64letých mužů dosahuje odpracovaná doba svého
minima. U žen dochází naopak ve skupině 60-64letých ke zvýšení průměrné
odpracované doby – důvodem je skutečnost, že na trhu práce zůstávají ženy, které jsou
ochotny a schopny pracovat i po dosažení zákonné hranice pro odchod do starobního
důchodu. To potvrzují mj. i výsledky z hlediska nemocnosti uvedené dále.
Situaci z hlediska práce přesčas ilustruje obrázek 17. Je zřejmé, že u zaměstnanců
v předdůchodovém věku byl vykázán nižší rozsah přesčasových hodin ve srovnání
s mladšími kolegy.

Obrázek 17: Práce přesčas podle věku a pohlaví ve mzdové a platové sféře ČR v roce 2015
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Zdroj: ISPV, vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.
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Zaměstnanci v předdůchodovém věku bývají často považováni za rizikovější z hlediska
absence na pracovišti z důvodu nemoci ve srovnání s mladšími zaměstnanci. Obrázek
18 tuto domněnku potvrzuje – od 45 let věku dochází ve mzdové i platové sféře k růstu
průměrného počtu zameškaných hodin u obou pohlaví. U mužů roste průměrná délka
absence v práci i ve skupině 60-64letých zaměstnanců. U žen dochází v této věkové
skupině k poklesu průměrného rozsahu celkové absence, což souvisí s odchodem
zdravotně indisponovaných žen z trhu práce (tj. po získání nároku na starobní důchod se
tyto ženy přesouvají do skupiny ekonomicky neaktivních osob). Obrázek 19 navíc
potvrzuje, že zaměstnankyně starší 60 let jsou v průměru zdravější než
zaměstnankyně ve věku kolem 50 let.

Obrázek 18: Absence v práci podle věku a pohlaví ve mzdové a platové sféře ČR v roce 2015
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Zdroj: ISPV, vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.
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Obrázek 19: Pracovní nepřítomnost z důvodu nemoci podle věku a pohlaví ve mzdové a platové
sféře ČR v roce 2015
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Zdroj: ISPV, vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.
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Nezaměstnanost

Osoby v předdůchodovém věku bývají často zmiňovány v souvislosti s nezaměstnaností,
především v souvislosti s její složkou v podobě dlouhodobé nezaměstnanosti. Ztráta
zaměstnání může být pro skupinu osob v předdůchodovém věku fatální z hlediska jejich
dalšího setrvání na trhu práce, neboť pro skupinu starších osob je typická nižší úroveň
vzdělání ve srovnání s mladšími zaměstnanci. Nalezení nového odpovídajícího
pracovního místa může být u starších zaměstnanců spojeno s většími problémy, a to
nejen z hlediska zmíněné kvalifikační úrovně. Hlavním cílem této kapitoly proto bude
popsat reálnou situaci osob v předdůchodovém věku z hlediska jejich ohrožení
nezaměstnaností. Pozornost bude věnována jak úrovni nezaměstnanosti zjišťované
v rámci výběrového šetření pracovních sil, tak registrované nezaměstnanosti v gesci
MPSV. Kromě struktury nezaměstnaných bude zhodnoceno i úsilí osob
v předdůchodovém věku směřující k nalezení pracovního místa.

5.1

Obecná nezaměstnanost

Údaje o nezaměstnanosti jsou zjišťovány v rámci VŠPS, tzn. rozsah šetření a ukazatele
zaměstnanosti a nezaměstnanosti plně odpovídají definicím Mezinárodní organizace
práce (ILO) a metodickým doporučením Eurostatu. Podle mezinárodních standardů je
za nezaměstnanou považována osoba 15letá a starší obvykle bydlící na sledovaném
území, jež splňuje zároveň 3 podmínky:
-

není zaměstnaná (tj. nevykonává placené zaměstnání ani sebezaměstnání);

-

je běžně připravena k nástupu do práce (tj. během referenčního období může
okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů nastoupit výkon placeného zaměstnání
nebo sebezaměstnání);

-

a hledá aktivně práci (tj. v průběhu posledních 4 týdnů podnikla kroky směřující
k nalezení práce – ať už prostřednictvím úřadu práce, soukromé
zprostředkovatelny práce, využitím pomoci příbuzných apod., či zajišťováním
zdrojů pro založení vlastního podniku).

Počet nezaměstnaných v České republice podle věku a pohlaví ukazuje obrázek 20.
Z obrázku je patrné, že počet nezaměstnaných mužů i žen mírně roste
od 45. dokončeného roku věku. Výrazný pokles počtu nezaměstnaných nastal v roce
2015 ve věkové skupině 60-64letých osob, což souvisí s přechodem osob z kategorie
nezaměstnaných do kategorie ekonomicky neaktivních (tj. s jejich odchodem
do starobního důchodu). V roce 2015 bylo na území České republiky nezaměstnaných
13 tis. mužů ve věku 55-59 let, žen bylo ve stejném věku nezaměstnaných 15 tis.
Při pohledu na obrázek 20 je však zřejmé, že problémy spojené s nezaměstnaností se
týkají v mnohem větší míře mladších věkových skupin. Největší počty nezaměstnaných
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mužů jsou v současné době ve věkových skupinách do 30 let. Velmi problematickou je i
věková skupina 35-39letých žen, kde bylo identifikováno téměř 23 tis. nezaměstnaných.
Vysoký počet nezaměstnaných žen po 35. roku věku úzce souvisí s návratem žen
do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené. Ženy se totiž vrací na trh práce
po několikaleté odluce, což negativně ovlivňuje jejich šance na uplatnění.

Obrázek 20: Počet nezaměstnaných osob podle věku a pohlaví v České republice v roce 2015
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Zdroj: ČSÚ (VŠPS), vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.

Trendy zmíněné výše potvrzuje i obrázek 21, který znázorňuje vývoj specifických měr
nezaměstnanosti podle věku a pohlaví. I po odfiltrování vlivu velikosti jednotlivých
věkových skupin je patrné, že míra nezaměstnanosti osob v předdůchodovém věku mírně
převyšuje míru nezaměstnanosti čtyřicátníků. Míra nezaměstnanosti ve věkové skupině
55-59letých mužů i žen je vyšší o 0,9 p.b. než míra nezaměstnanosti 50-54letých a
o 1,6 p.b. než míra nezaměstnanosti 45-49letých osob. Ve srovnání s věkovou skupinou
20-24letých je však míra nezaměstnanosti 55-59letých poloviční, a to jak u mužů, tak
u žen. Stejně jako u absolutního počtu nezaměstnaných dochází i v případě relativního
ukazatele v podobě míry nezaměstnanosti k poklesu ve věkové skupině 60-64letých
osob, což souvisí se zmíněných odchodem nezaměstnaných z trhu práce. Úspěšnost
řešení situace nezaměstnaných osob v předdůchodovém věku je tak pouze zdánlivá.
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Obrázek 21: Obecná míra nezaměstnanosti podle věku a pohlaví v České republice v roce 2015
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Zdroj: ČSÚ (VŠPS), vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.

Samotný počet nezaměstnaných osob ani míra nezaměstnanosti v dané věkové skupině
nemusí představovat zásadní problém, pokud dané osoby nesetrvávají v postavení
nezaměstnaného příliš dlouhou dobu. V případech, kdy je trh práce schopen
nezaměstnané absorbovat v rychlých cyklech, nedochází k výrazným změnám v psychice
nezaměstnaných osob. V praxi se však i v období ekonomického růstu nedaří některým
nezaměstnaným nalézt práci v únosné době a po překročení pomyslné hranice dochází
k rychlé ztrátě pracovních návyků, omezení sociálních kontaktů, ale bohužel i k propadu
příjmu dané osoby. Nalezení pracovního místa je potom mnohem obtížnější a
nezaměstnaná osoba se začíná točit v pomyslném bludném kruhu nezaměstnanosti.
Období, po kterém nastane zlom v psychice nezaměstnané osoby, je u každého
jednotlivce odlišný. Pro statistické účely je za tuto hranici považován jeden rok. Z tohoto
důvodu je míra dlouhodobé nezaměstnanosti kvantifikována jako podíl počtu
nezaměstnaných po jeden rok a déle a celkové pracovní síly. Míru dlouhodobé
nezaměstnanosti v jednotlivých věkových skupinách v roce 2015 ukazuje obrázek 22. Je
zřejmé, že starší osoby se potýkají s problémem dlouhodobé nezaměstnanosti
častěji než 30-44leté osoby. U nezaměstnaných starších 60 let se míra dlouhodobé
nezaměstnanosti pohybuje na úrovni pouhých 41 % celorepublikového průměru. I v tomto
případě se však jedná pouze o optické zlepšení situace osob starších 60 let. Hlavním
důvodem, proč je míra dlouhodobé nezaměstnanosti těchto osob nízká, je jejich odchod
z trhu práce.
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Obrázek 22: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti podle věku a pohlaví v České republice v roce
2015
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Zdroj: ČSÚ (VŠPS), vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.

Pravděpodobnost nalezení pracovního místa ovlivňuje řada socio-ekonomických faktorů.
Jedním z důležitých faktorů je nepochybně úroveň dosaženého vzdělání nezaměstnané
osoby. V případě zaměstnanců v předdůchodovém věku může být úroveň formálního
vzdělání kompenzována délkou jejich praxe a širokým komplexem jejich pracovních
zkušeností. Úroveň dosaženého vzdělání však stále u řady zaměstnavatelů funguje jako
jeden z rozřazovacích klíčů při výběru budoucích zaměstnanců. Jak ukazuje obrázek 23,
nezaměstnaní v předdůchodovém věku jsou v tomto ohledu znevýhodněni ve srovnání
s mladšími osobami. Struktura nezaměstnaných podle věku vesměs odpovídá struktuře
ekonomicky aktivních osob v dané věkové skupině. Z tohoto důvodu je mezi
nezaměstnanými v předdůchodovém věku nižší podíl vysokoškoláků, neboť je –
jednoduše řečeno – nízký podíl vysokoškoláků ve skupině 55letých a starších osob.
Pro nezaměstnané starší 55 let je typický vyšší podíl osob s nižším vzděláním – osoby
se základním či středním vzděláním bez maturity tvoří 72 % všech nezaměstnaných
v předdůchodovém věku. To může být s ohledem na obecně nižší schopnost adaptace
starších osob na nové socio-ekonomické podmínky problematické. V tomto ohledu může
být řešením především motivace osob k průběžné účasti v systému dalšího vzdělávání,
aby nedocházelo ke ztrátě učebních návyků. U osob s nižším vzděláním je však tento krok
problematický i vzhledem k jejich nižší ochotě využívat i finančně dostupný systém
formálního vzdělávání v raném věku.
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Obrázek 23: Struktura nezaměstnaných podle věku a vzdělání v České republice v roce 2015
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Zdroj: ČSÚ (VŠPS), vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.

5.2

Registrovaná nezaměstnanost

Alternativou k ukazatelům nezaměstnanosti, které vycházejí z mezinárodně uznávané
metodiky, jsou údaje o registrované nezaměstnanosti v gesci MPSV. Počet
nezaměstnaných registrovaných na úřadech práce k 31. 12. 2015 ukazuje obrázek 24. Je
zřejmé, že ve skupině 55-59letých je vyšší počet nezaměstnaných ve srovnání se
skupinou 50-54letých nebo 45-49letých nezaměstnaných. Stejně jako u obecné
nezaměstnanosti dochází i v případě registrované nezaměstnanosti k výraznému poklesu
počtu nezaměstnaných ve věkové skupině 60-64letých. Vyšší počet registrovaných
nezaměstnaných starších 55 let ve srovnání s úrovní nezaměstnanosti podle VŠPS
indikuje, že je pro osoby v předdůchodovém věku výhodné registrovat se na úřadě
práce kvůli výhodnějším podmínkám v rámci pasivní politiky zaměstnanosti. Podpůrčí
doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti totiž závisí na věku uchazeče
o zaměstnání a činí podle § 43 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů:
-

5 měsíců do 50 let věku,

-

8 měsíců ve věku nad 50 let do 55 let věku,

-

11 měsíců od 55 let věku.
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Obrázek 24: Počet nezaměstnaných registrovaných na úřadech práce k 31.12.2015
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Zdroj: MPSV, vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.

5.3

Hledání zaměstnání

Úroveň nezaměstnanosti je důležitým ukazatelem postavení vybraných skupin osob na
trhu práce a indikuje jejich obtížnou zaměstnatelnost v národním hospodářství. Ukazatele
nezaměstnanosti kvantifikované v rámci VŠPS zohledňují i ochotu osob pracovat –
aktivní přístup k hledání zaměstnání je totiž nezbytnou podmínkou k zařazení
do skupiny nezaměstnaných. U registrované nezaměstnanosti je aktivní přístup
nezbytnou podmínkou k získání podpory v nezaměstnanosti, nicméně často není spojen
se skutečnou ochotou zaměstnání nalézt. O tom svědčí i skutečnost, že je počet
registrovaných nezaměstnaných vyšší než počet nezaměstnaných kvantifikovaných
v rámci VŠPS.
Alternativní pohled na ochotu osob hledat práci poskytuje šetření Životní podmínky v gesci
ČSÚ. Výsledky tohoto šetření znázorněné na obrázku 25 ukazují, že v roce 2015 hledalo
práci 26 % nepracujících osob ve věku mezi 50 a 59 lety. Ve věkové skupině
40-49letých činil podíl nepracujících aktivně hledajících práci 40 %. Zajímavé je, že
zaměstnání hledalo pouze 1 % nepracujících osob ve věku 60-69 let. Je zřejmé, že
osoby starší 60 let ve skutečnosti nejsou motivovány k dalšímu setrvání na trhu práce
a práci ve skutečnosti z různých důvodů nehledají (stejně jako tři čtvrtiny padesátníků).
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Obrázek 25: Podíl nepracujících osob, které hledaly zaměstnání (ČR, 2015)
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Pozn.: Nepracující osoby zahrnují nezaměstnané a ekonomicky neaktivní osoby.
Zdroj: Životní podmínky (ČSÚ). Data platná k 27.10.2016.

Pravděpodobnost nalezení pracovního místa ovlivňují nepochybně i způsoby hledání
práce. Na obrázku 26 jsou zachyceny nejčastější způsoby hledání práce ve věkových
skupinách pokrývajících předdůchodový věk a pro srovnání i ve věkové skupině
30-39letých osob. Z obrázku 26 vyplývá, že se způsoby hledání nové práce liší podle
věku. Služby úřadu práce stejně jako doporučení přátel a známých využívají
padesátníci i třicátníci v podobném rozsahu, a to téměř v 90 % případů. Třicátníci však
častěji využívají služby soukromých zprostředkovatelských agentur. Jejich služby
využívá 28 % osob ve věku mezi 30 a 39 lety a jen 18 % osob ve věku mezi 50 a 59 lety.
Osoby ve věku 30-39 let jsou odvážnější i co se týká přímého oslovení zaměstnavatelů
– tuto možnost využilo 67 % osob ve věku 30-39 let, zatímco ve věku 50-59 let činil tento
podíl 63 %. Třicátníci rovněž častěji sledovali inzeráty v médiích – tuto možnost využívá
71 % třicátníků ve srovnání s 59 % padesátníků. I přes nižší četnost využívání novějších
způsobů hledání práce (soukromé agentury, inzeráty na internetu) je nutné poznamenat,
že zhruba čtvrtina osob z obou sledovaných věkových skupin se účastnila ve sledovaném
období pohovorů a testů a pětina osob v těchto věkových skupinách čekala na výsledky
pohovorů.
U nepracujících osob ve věku 60-69 let je situace odlišná, což souvisí s tím, že většina
těchto osob již opustila trh práce natrvalo a o návratu mezi ekonomicky aktivní ani
neuvažují. Osoby starší 60 let proto využívaly masivněji doporučení svých přátel a
známých. Ve srovnání s padesátníky využívali častěji i služby soukromých agentur práce,
což může být dáno tím, že po získání nároků na starobní důchod ztrácí nárok
na bezplatnou podporu ze strany úřadů práce. Vzhledem k tomu, že na trhu práce
zůstávají (anebo se vrací) častěji osoby s vysokou kvalifikací, je využití služeb
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Obrázek 26: Způsoby hledání práce v předdůchodovém věku (ČR, 2015)
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Zdroj: Životní podmínky (ČSÚ). Data platná k 27.10.2016.
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Odměňování

Domácnosti zaměstnanců tvořily v roce 2015 v České republice 48 % domácností,
přičemž 87 % hrubých peněžních příjmů těchto domácností tvořily právě příjmy ze závislé
činnosti. Úroveň odměňování zaměstnanců tak nepochybně ovlivňuje zásadním
způsobem příjmy zaměstnaneckých domácností. Z hlediska šancí na zvyšování odměny
za práci u konkrétního zaměstnance hraje – kromě standardně zmiňovaných faktorů jako
je např. pohlaví, vzdělání, zaměstnání – velkou roli to, zda pracuje ve mzdové (soukromé)
nebo platové (veřejné) sféře. Jak naznačuje již obrázek 27, v platové sféře se zvyšuje
úroveň platů – jednoduše řečeno – podle počtu odsloužených let. S rostoucím věkem
tak mají zaměstnanci platové sféry de facto jistotu v podobě trvalého růstu mezd. Ač může
být tento růst nedostatečný především u vysoce kvalifikovaných a výkonných
zaměstnanců, u ostatních zaměstnanců je jistota z hlediska úrovně odměny za práci i
jejího růstu patrně důležitým faktorem. Ve mzdové sféře je situace diametrálně odlišná.
Velký vliv na úroveň odměňování má ve mzdové sféře ekonomický cyklus a výkonnost
zaměstnanců. To se projevuje v praxi tak, že nejvyšší mzdy pobírají třicátníci – tedy lidé,
jejichž vzdělání vyhovuje ve větší míře požadavkům zaměstnavatelů (jednoduše řečeno
nezastaralo) a jsou z hlediska fyzických i duševních sil na vrcholu, což je klíčové jak
u manuálních, tak duševních profesí (viz dále). Zaměstnanci ve věku mezi 55-59 lety
pobírají mzdu nižší než třicátníci. To souvisí jednak s přirozeným vývojem
odměňování, ale i s kvalifikační strukturou zaměstnanců v inkriminované věkové
skupině. Jak již bylo zmíněno výše, pro zaměstnance v předdůchodovém věku je
charakteristická nižší vzdělanostní úroveň než u mladších zaměstnanců.
Hypotézy životního cyklu (Modigliani a Brumberg, 1954, a Modigliani a Ando, 1963,
resp. 1964) navíc poukazují na skutečnost, že mladí lidé jsou odměňováni hůře než starší
zaměstnanci. Nízké mzdy jsou však přirozené a existuje vysoká pravděpodobnost, že
jejich mzdy s rostoucím věkem porostou. Z obrázku 27 vyplývá, že se mzdy zaměstnanců
zvyšují s rostoucím věkem, ale jen do 40 let věku. Od 40 let věku dochází s rostoucím
věkem k poklesu úrovně odměňování, což lze přičítat i problémům spojeným s nižší
flexibilitou zaměstnanců starších 50 let věku. To se v praxi projevuje tím, že jsou osoby
starší 50 let vystaveny většímu riziku odchodu ze zaměstnání než mladší zaměstnanci (viz
Duspivová a Spáčil, 2011). Postavení některých skupin zaměstnanců na trhu práce tak lze
ovlivnit jen částečně – např. nízké mzdy zaměstnanců v určitém věku jsou přirozené, a
jakákoli snaha o nápravu domnělého tržního selhání může mít dalekosáhlé důsledky i
z hlediska životního cyklu.

Z16-0080
46│86

Evidenční číslo
Strana

Obrázek 27: Mzdová úroveň podle věku a pohlaví ve mzdové a platové sféře ČR v roce 2015
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Zdroj: ISPV, vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.

Hypotéze životního cyklu odpovídá i vývoj počtu nízkovýdělkových zaměstnanců. Za nízký
výdělek je v souladu s mezinárodním standardem považován výdělek nižší než 2/3
mediánu hrubé měsíční mzdy v dané ekonomice. Jak ukazuje obrázek 28, počet
zaměstnanců s nízkým výdělkem byl v České republice rozdělen mezi jednotlivé věkové
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skupiny víceméně rovnoměrně. Vyšší podíl byl vykázán u zaměstnanců do 20 let, což
víceméně dokládá platnost hypotézy životního cyklu. Podle Carda a Kruegera (1995) totiž
pracovalo více než 60 % pracovníků během své kariéry alespoň po nějaký čas
za minimální mzdu, což je typické právě pro nejmladší zaměstnance. Na druhou stranu
však mladí lidé netvoří většinu nízkopříjmových zaměstnanců. Podíl zaměstnanců
s nízkým výdělkem je srovnatelný ve věkové skupině 20-29letých (22 %) s podílem
zaměstnanců ve věku 50-59 let (21 %). Podíl zaměstnanců s nízkými výdělky je mírně
nižší mezi zaměstnanci staršími 60 let (19 %), což je plně v souladu se změnami
ve struktuře zaměstnanosti po odchodu velké části zaměstnanců do důchodu (viz
výše).

Obrázek 28: Podíl zaměstnanců s nízkým výdělkem v České republice v roce 2015
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Pozn.: Nízký výdělek je definován jako výdělek nižší než 2/3 mediánu. Vypočtené podle metodiky projektu č.
TD010171 Vliv institutu minimální mzdy na sociálně ekonomický vývoj ČR financovaného TA ČR v rámci
programu OMEGA.
Zdroj: TREXIMA. Data platná k 28. 9. 2016.

Výši odměny za práci ovlivňuje ve mzdové i platové sféře úroveň dosaženého vzdělání.
Jak dokládá obrázek 29, investice do vzdělání se vyplatí bez ohledu na sféru, ve které
daná osoba pracuje. Zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním mají jednoznačně
nejvyšší mzdy v obou sférách bez ohledu na jejich věk. Z obrázku 29 jsou navíc mnohem
lépe patrné rozdíly v odměňování mezi mzdovou a platovou sférou – rozdíly v celkové
úrovni mezd a platů totiž nejsou v tomto případě ovlivněny odlišnou strukturou
zaměstnanců podle dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých věkových skupinách.
Zatímco v platové sféře roste starším zaměstnancům plat bez ohledu na dosažené
vzdělání, ve mzdové sféře by se měli zaměstnanci připravit i na možný pokles mzdy
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v předdůchodovém věku. Největší výkyvy v úrovni mezd jsou paradoxně patrné
především u vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců.

Obrázek 29: Mzdová úroveň podle věku a vzdělání ve mzdové a platové sféře ČR v roce 2015
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Zdroj: ISPV, vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.
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Úroveň odměňování je ovlivněna i zaměstnáním, které daná osoba vykonává. Mzdovou
úroveň podle typu zaměstnání ukazuje obrázek 30. Z obrázku je patrné, že vyšší mzdy
pobírali ve mzdové i platové sféře duševní pracovníci. Odměna za práci duševních
pracovníků vykazovala v obou sférách větší výkyvy z hlediska věku zaměstnanců než
odměna manuálních pracovníků. Ve mzdové sféře je patrný pokles mezd
v předdůchodovém věku, což je dáno výše zmíněnými faktory. V platové sféře platy
duševních pracovníků rostou stabilně s rostoucím věkem. U manuálních pracovníků
ve mzdové sféře stagnuje medián hrubé měsíční mzdy u většiny věkových skupin vesměs
na úrovni 20 tis. Kč. K růstu mediánu mzdy dochází u manuálních pracovníků
ve mzdové sféře až po 60 letech věku. Jak již bylo zmíněno výše, tento efekt je dán
změnou struktury těchto zaměstnanců jak z hlediska kvalifikace, tak z hlediska
výkonnosti a zdravotního stavu. V platové sféře se platy manuálních pracovníků
pohybují ve většině věkových skupin v rozmezí mezi 15 a 17 tis. Kč. Ve věkové skupině
60-64letých dochází k mírnému nárůstu platů, důvody jsou však podobné jako ve mzdové
sféře.
Podrobnější pohled na úroveň odměňování podle zaměstnání nabízí obrázek 31. I tento
obrázek potvrzuje, že v obou sférách jsou z hlediska mzdové úrovně velké rozdíly mezi
různými věkovými skupinami zaměstnanců. Zatímco však ve mzdové sféře jsou mzdy
vyšší u třicátníků, v platové sféře je tomu naopak – nejvyšší mzdy jsou u padesátníků.
Ve srovnání se zaměstnanci v předdůchodovém věku pobírají vyšší mzdy ve mzdové
sféře zaměstnanci ve věku 30-34 let, kteří pracují především jako specialisté (oproti
55-59letým je u 30-34letých medián vyšší o 3 889 Kč), techničtí a odborní pracovníci
(rozdíl ve prospěch třicátníků 2 650 Kč), úředníci (rozdíl 2 644 Kč), ale i pomocní a
nekvalifikovaní pracovníci (rozdíl 2 147 Kč). U poslední zmíněné skupiny lze rozdíl
přikládat – na rozdíl od předchozích zaměstnání – především rozdílům ve fyzické
výkonnosti mladších a starších pracovníků. Ve mzdové sféře je navíc patrný i rozdíl
v odměňování řídících pracovníků – medián mzdy řídících pracovníků ve věku 30-34 let
byl v roce 2015 o 4 944 Kč vyšší než medián řídících pracovníků ve věku 55-59 let.
V platové sféře mluví výsledky jednoznačně v neprospěch mladších zaměstnanců.
Výjimkou jsou pouze zaměstnanci zařazení do 5. hlavní třídy zaměstnání, u nichž je
medián hrubého měsíčního platu o 4 713 Kč vyšší u 30-34letých zaměstnanců ve srovnání
s 55-59letými. Největší rozdíly v úrovni platů ve prospěch zaměstnanců v důchodovém
věku byly identifikovány u zákonodárců a řídících pracovníků (rozdíl 6 370 Kč u mediánu
hrubého měsíčního platu starších a mladších zaměstnanců), specialistů (rozdíl 4 041 Kč)
či úředníků (rozdíl 3 671 Kč).
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Obrázek 30: Mzdová úroveň podle věku a typu zaměstnání ve mzdové a platové sféře ČR v roce
2015
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Zdroj: ISPV, vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.
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Obrázek 31: Mzdová úroveň podle věku a zaměstnání ve mzdové a platové sféře ČR v roce 2015

Medián HMM [tis. Kč]

MZDOVÁ SFÉRA

50
45
40
35
30
25
20

55-59 let
60-64 let
30-34 let

15
10
5
0

Medián HMM [tis. Kč]

PLATOVÁ SFÉRA

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
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Sledování úrovně odměňování jednotlivých skupin zaměstnanců je klíčové i z hlediska
předpovídání pravděpodobnosti jejich trvalého odchodu do důchodu. U zaměstnanců
s nižšími mzdami je totiž trvalý odchod z trhu práce mnohem pravděpodobnější, neboť
rozdíl mezi jejich současnou mzdou a starobním důchodem je nižší ve srovnání se
zaměstnanci s vysokými příjmy. I to je jedním z důvodů, proč na trhu práce zůstávají i
po dosažení důchodového věku vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, u nichž starobní
důchod nepostačuje k zajištění životního standardu, na který byli zvyklí v mladším věku.
U zaměstnanců s nižším vzděláním je preference odchodu z trhu práce pochopitelná,
neboť starobní důchod víceméně odpovídá úrovni jejich dřívější mzdy.
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Příjmy domácností

Zapojení osob na trhu práce je důležité nejen z hlediska udržování sociální gramotnosti
na přijatelné úrovni, ale je nezbytné i z hlediska fungování samotných domácností.
Struktura domácností naznačuje, že v předdůchodovém věku začíná klesat počet
domácností, v nichž alespoň jeden člen pracuje (viz obrázek 32). U domácností, kde
byla v čele osoba ve věku 25-54 let, se v roce 2015 pohyboval podíl domácností
bez pracujících členů na úrovni 7-8 %. Mezi domácnostmi, v jejichž čele stála osoba
v předdůchodovém věku, to bylo již 29 %. Ve třetině domácností s osobou
v předdůchodovém věku v čele tak nepracoval ani jeden člen. Podíl domácností
bez pracujících členů s rostoucím věkem dále roste a u osob ve věku 65-74 let dosahuje
83 %.

Obrázek 32: Struktura domácností podle počtu pracujících členů v roce 2015
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Zdroj: Životní podmínky (ČSÚ). Data platná k 27.10.2016.

Zapojení jednotlivých členů domácností na trhu práce významně ovlivňuje i úroveň příjmů
domácností. Domácnosti s pracujícími členy vykazují vyšší příjmy ve srovnání
s domácnostmi bez pracujících členů (viz obrázek 33). Úroveň příjmů domácností podle
věku osoby v čele naznačuje, že příjmy domácností s pracujícími členy jsou vyšší
v pozdějším věku. Nárůst příjmů na osobu je částečně spojen s vývojem úrovně příjmů
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ze závislé činnosti (viz předchozí kapitola věnovaná odměňování zaměstnanců), ale je
ovlivněn i počtem členů domácnosti. Domácnosti, v jejichž čele stojí osoba ve věku
50-59 let, již začínají opouštět dospělé děti a příjmy domácnosti tak připadají na menší
počet osob. U domácností s pracujícími členy připadá na jednu starší domácnost (osoba
v čele ve věku 50-59 let) v průměru 0,4 vyživovaného dítěte, zatímco u mladších
domácností (osoba v čele ve věku 30-49 let) je to více než 1 dítě.

Obrázek 33: Čistý roční příjem na osobu podle věku v roce 2014
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Zdroj: Životní podmínky (ČSÚ). Data platná k 27.10.2016.

Situaci z hlediska rozdělení příjmů mezi domácnostmi s pracujícími členy či bez nich
dokresluje obrázek 34. U domácností s alespoň jedním pracujícím členem se
s rostoucím věkem osoby v čele zvyšuje podíl osob s čistým měsíčním příjmem
vyšším než 10 tis. Kč. V roce 2014 činil podíl osob s čistým příjmem do 10 tis. Kč
ve skupině domácností s 30-39letou osobou v čele 43 %, zatímco ve skupině 50-59letých
to bylo jen 23 %. S rostoucím věkem rovněž roste podíl osob s příjmy vyššími než 20 tis.
měsíčně – čisté měsíční příjmy vyšší než 20 tis. Kč mělo v roce 2014 celkem 17 % osob
žijících v domácnostech s osobou v čele ve věku mezi 50 a 59 lety a 22 % osob ve věku
60-69 let. U mladších domácností se tento podíl pohyboval v rozmezí 10-14 %.
Postavení nepracujících domácností je z hlediska příjmů na osobu mnohem horší. 85 %
členů domácností, v jejichž čele stojí osoba ve věku do 59 let, má průměrné čisté měsíční
příjmy na osobu do 10 tis. Kč. Podíl těchto domácností sice s rostoucím věkem osoby
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v čele klesá, nicméně i v pozdějším důchodovém věku jsou na tom mnohem lépe
domácnosti s alespoň jedním pracujícím členem.

Obrázek 34: Rozdělení osob podle čistého měsíčního příjmu na osobu v roce 2014
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Další vzdělávání

Systematický přístup jednotlivců k učení podporuje nejen jejich odborný, ale i osobní růst.
O přínosech učení (ať již v podobě formálního vzdělávání, či neformálního vzdělávání)
existuje mnoho studií, které se věnují přínosům z hlediska ekonomického, sociálního,
psychologického, ale i zdravotního. Přestože jsou přínosy vzdělávání nesporné, není této
otázce věnována dostatečná pozornost. Jak ukazuje obrázek 35, neformálnímu
vzdělávání se pravidelně nevěnuje ani desetina obyvatel České republiky. Zatímco
u mladších osob je tento jev pochopitelný s ohledem na jejich zapojení v systému
formálního vzdělávání, u starších osob je nízká účast v neformálním vzdělávání alarmující.

Podíl osob

Obrázek 35: Účast jednotlivých věkových skupin v neformálním vzdělávání v roce 2015 v České
republice
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Pozn.: Účast v neformálním vzdělávání v posledních 4 týdnech udávaná v průměru za rok 2015.
Zdroj: ČSÚ (VŠPS), vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.

Kromě nízkého zapojení osob v neformálním vzdělávání stojí za pozornost i vývoj intenzity
neformálního vzdělávání – s rostoucím věkem totiž intenzita neformálního vzdělávání
klesá. Jak ukazuje obrázek 36, osoby v předdůchodovém věku stráví neformálním
vzděláváním méně hodin ve srovnání s mladšími osobami.
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Podíl osob

Obrázek 36: Počet hodin strávených v neformálním vzdělávání během 4 týdnů u jednotlivých
věkových skupin v roce 2015 v České republice
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Pozn.: Účast v neformálním vzdělávání v posledních 4 týdnech udávaná v průměru za rok 2015.
Zdroj: ČSÚ (VŠPS), vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.

Přístup k neformálnímu vzdělávání se mezi pohlavími příliš neliší. V předdůchodovém
věku se neformálního vzdělávání účastní minimum mužů i žen (viz obrázek 37).

Podíl osob

Obrázek 37: Účast mužů a žen ve věkové skupině 55-64 let v neformálním vzdělávání v roce 2015
v České republice
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Pozn.: Účast v neformálním vzdělávání v posledních 4 týdnech udávaná v průměru za rok 2015.
Zdroj: ČSÚ (VŠPS), vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.
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Rozdíly mezi pohlavími se neprojevují ani z hlediska intenzity zapojení mužů a žen
do neformálního vzdělávání. Muži sice strávili v neformálním vzdělávání v průměru vyšší
počet hodin než ženy. Jak však ukazuje obrázek 38, rozdíly mezi pohlavími jsou
zanedbatelné.

Obrázek 38: Počet hodin strávených v neformálním vzdělávání během 4 týdnů u mužů a žen
ve věkové skupině 55-64 let v roce 2015 v České republice
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Pozn.: Účast v neformálním vzdělávání v posledních 4 týdnech udávaná v průměru za rok 2015.
Zdroj: ČSÚ (VŠPS), vlastní výpočty. Data platná k 28.9.2016.

Osob v předdůchodovém věku se mnohem více týká otázka zastarávání jejich kvalifikace.
Pokud osoba v tomto věku ztratí zaměstnání, může se z osoby – především s nižší úrovní
vzdělání – často stát nezaměstnatelná osoba. Důležitý je proto proaktivní přístup, a to
nejen osob v předdůchodovém věku. Jak ukazují údaje MPSV, v posledních letech roste
průměrný věk uchazečů o rekvalifikace a zároveň se v mnoha městech zvyšuje podíl
ohrožených osob právě v předdůchodovém věku. Jak ukazuje obrázek 39, osoby
v předdůchodovém věku se – ve srovnání s mladými osobami –účastní rekvalifikačních
kurzů častěji. Účast na rekvalifikačních kurzech je s ohledem na širokou nabídku
rekvalifikačních kurzů a de facto nulové náklady z pohledu rekvalifikovaného velmi nízká
– v roce 2014 se jednalo ve skupině osob v předdůchodovém věku o 4% účast.
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Obrázek 39: Účast na rekvalifikacích ve věkové skupině 50-65letých osob (ČR, 2014)
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Zdroj: Potočková (2015), vlastní zpracování.

8

10

Z16-0080
60│86

B. BARIÉRY A
DOPORUČENÍ

Evidenční číslo
Strana

Z16-0080
61│86

9

Evidenční číslo
Strana

Bariéry omezující uplatnění na trhu práce

Bariéry, které omezují osoby v předdůchodovém věku z hlediska jejich působení na trhu
práce, lze rozdělit na objektivní a subjektivní. Mezi objektivní bariéry můžeme zařadit vývoj
ekonomiky, ale i zdravotní stav, který se s rostoucím věkem nepochybně zhoršuje.
Při snaze setrvat na trhu práce (anebo na něj vstoupit) hraje roli v pozdějším věku i řada
subjektivních faktorů – ať už se jedná o aktivní přístup k vlastnímu vzdělávání, snahu učit
se novým věcem (vč. zlepšování počítačové gramotnosti), získávání širších informací
o možnostech zaměstnání i vzdělávání, či v neposlední řadě o motivaci k neustálému
seberozvoji. V následující části bude proto věnována pozornost hlavním bariérám a
omezením, se kterými se osoby v předdůchodovém věku setkávají (nejen) na trhu práce.

9.1

Ekonomický cyklus

Vývoj národního hospodářství ovlivňuje všechny ekonomicky aktivní i neaktivní osoby.
Dopady pozitivního a negativního vývoje se však projevují u různých skupin osob odlišným
způsobem. Rozdíly mezi skupinami jsou v období ekonomického růstu na první pohled
menší – snižuje se nezaměstnanost (a ten, kdo chce pracovat, práci najde s vyšší
pravděpodobností), zvyšují se mzdy (i když vysoce poptávaným profesím rychleji) a
rozšiřuje se nabídka benefitů. V období ekonomické krize se zvyšuje citlivost vybraných
skupin na ekonomický cyklus. Výsledky Duspivové a Spáčila (2011) potvrzují nižší
flexibilitu starších zaměstnanců a mj. i zmíněnou vyšší citlivost na ekonomický cyklus.
Během poslední ekonomické krize totiž výrazně klesala zaměstnanost od 50 let
věku, což bylo dáno dvěma protichůdnými procesy – 50letí a starší zaměstnanci na jednu
stranu z firem častěji odcházeli, na druhou stranu ale nebyli během krize najímáni
na volná místa tak často jako mladší zaměstnanci. Vysoká fluktuace je charakteristická i
pro mladé zaměstnance, nicméně u nich je vysoký podíl odchozích zaměstnanců
kompenzován vysokým podílem nově najímaných zaměstnanců – jinými slovy mladí
zaměstnanci mění častěji pracovní místa, ale průměrná čistá změna zaměstnanosti
zůstala v rámci celého období ekonomické krize kladná (viz obrázek 40).
Velmi problematickou je podskupina starších manuálních pracovníků. Citlivost manuálních
pracovníků na ekonomický cyklus je neopominutelným faktem, který je umocňován dvěma
skutečnostmi – na jednu stranu se nezaměstnaní rekrutují především ze skupiny
manuálních pracovníků, na druhou stranu jsou rizikoví i z hlediska chudoby. Speciální
pozornost by proto měla být směřována na starší manuální pracovníky. Jak totiž ukazuje
Duspivová (2015), minulá ekonomická krize postihla nejvíce manuální pracovníky
starší 50 let s nízkou nebo žádnou kvalifikací.
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Obrázek 40: Fluktuace zaměstnanců podle věkových skupin v podnikatelské sféře ČR (průměrné
údaje za období ekonomické krize 2007-2010)
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Pozn.: Pro větší názornost jsou použity spojité křivky. Pohyb zaměstnanců na trhu práce je popsán ukazateli
v podobě počtu nových zaměstnanců a zaměstnanců odcházejících z ekonomických subjektů. Rozdíl mezi
počtem nově najatých a odchozích zaměstnanců tvoří ukazatel změny počtu zaměstnanců, a naopak jejich
součet představuje ukazatel fluktuace zaměstnanců ve sledovaném období.
Zdroj: Duspivová a Spáčil (2011), Duspivová (2015).

9.2

Zdravotní stav

Zdravotní stav ovlivňuje zásadním způsobem nejen fyzickou výkonnost člověka, ale i jeho
psychickou pohodu. Stárnutí je obecně spojeno s pomalým zhoršováním zdravotního
stavu. I přes kvalitní zdravotní péči a její relativně snadnou dostupnost je důležité, aby se
o svůj zdravotní stav zajímali jednotlivci již v raném věku a snažili se dlouhodobě
dodržovat optimální denní režim i zásady zdravého stravování. Zdravotní stav, a potažmo i
kvalita života, jde ruku v ruce s uvědoměním si důležitosti vlastního zdraví. Obecně
jsou proto zdravější lidé s vyšším vzděláním. Zdraví v pozdějším věku ovlivňuje i
charakter zaměstnání, které daná osoba po celý život vykonávala – duševní pracovníci
jsou po fyzické stránce zdravější než manuální pracovníci. Po psychické stránce hraje
velkou roli i další vzdělávání – ať již ve vlastní režii (doma), nebo v zařízeních
neformálního vzdělávání.
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Zhoršující se zdravotní stav s rostoucím věkem dokládá obrázek 41. Z obrázku je patrné,
že většina mladých lidí hodnotí svůj zdravotní stav jako dobrý. Mezi 50-59letými hodnotí
svůj zdravotní stav jako dobrý pouze 57 % osob a 12 % osob hodnotí svůj zdravotní stav
jako špatný. Ve věkové skupině 60-69letých se poměr již obrací – jako dobrý hodnotí svůj
zdravotní stav pouze 38 % osob, jako přijatelný 49 % osob a jako špatný 13 % osob.

Obrázek 41: Subjektivní hodnocení zdravotního stavu podle věku v ČR v roce 2015
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Zdroj: Životní podmínky (EU-SILC), vlastní zpracování.

S rostoucím věkem se zvyšuje i podíl osob, které mají trvalé zdravotní problémy. Zatímco
většina mladých osob nemá žádné trvalé zdravotní problémy, ve věkové skupině
60-69letých se objevují již u poloviny osob (viz obrázek 42). Trvalé zdravotní problémy
omezovaly v roce 2015 celkem 24 % 50-59letých a 33 % 60-69letých osob.
Zhoršující se zdravotní stav s rostoucím věkem dosvědčuje i vývoj absence zaměstnanců.
V kapitole 4.2.4 bylo pomocí údajů z ISPV prokázáno, že od 45 let věku dochází k růstu
průměrného
počtu
zameškaných
hodin
u
obou
pohlaví.
Zaměstnanci
v předdůchodovém věku jsou tak rizikovější z hlediska absence na pracovišti
z důvodu nemoci ve srovnání s mladšími zaměstnanci.
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Obrázek 42: Trvalé zdravotní problémy podle věku v ČR v roce 2015
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Zdroj: Životní podmínky (EU-SILC), vlastní zpracování.

9.3

Psychologické bariéry

Každý člověk reaguje na změny v životě odlišným způsobem, přesto lze odvodit obecné
vzorce chování. Problematikou chápání a zvládání životních změn se zabývá psychologie
již několik desetiletí. Každá životní změna – vč. stárnutí nebo ztráty zaměstnání – se
u jednotlivců projevuje v několika fázích. Intenzita fází se sice může lišit, nicméně
pro úspěšné zvládnutí životní změny je nezbytné projít všechny související fáze změny –
od fáze „truchlení“ přes neutrální zónu až po fázi „nového začátku“ (Bridges, 2004).
Přizpůsobování se změnám je v dnešní době komplikované, neboť změny nejsou
mnohdy konečné a průběžně se transformuje celá oblast, které se má jednotlivec
přizpůsobit. To se týká především trhu práce – změny probíhají velmi rychle a mnozí
lidé začnou v několika příštích letech vykonávat profese, které dnes ještě neexistují.
Ve starších lidech, kteří se změnám přizpůsobují obecně hůře, potom může turbulentní
prostřední vyvolávat častěji pocity frustrace. Prostřední fází v procesu přizpůsobení se
změně je ve všech případech vnitřní krize (Hopson a kol., 1976). Ta však může v případě
zmíněné skupiny osob přetrvávat, aniž by došlo k faktickému přijetí změny. Tento stav
může být umocňován neochotou starších lidí přijímat změny opakovaně a často, a
jejich postoj se začíná přibližovat apatii.
Cyklus přechodu v případě ztráty nezaměstnanosti ukazuje obrázek 43.
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Obrázek 43: Reakce na ztrátu zaměstnání a s ní spojené psychické procesy

Zdroj: Koblihová a Kubicová (2005).

9.4

Předsudky

Úroveň participace starších osob na trhu práce ovlivňuje nepochybně i ochota
ekonomických subjektů tyto osoby zaměstnávat. Zaměstnavatelé (a potažmo nejen oni)
jsou zatíženi mnoha předsudky vůči osobám v předdůchodovém věku. Padesátníci jsou
často vnímání jako lidé, kteří mají horší vztah k nové technice, nejsou ochotni se učit
novým věcem, hůře se adaptují na nové metody, preferují rutinní činnosti, mají nižší
pracovní nasazení či jsou častěji nemocní. Přestože tato studie řadu zmíněných jevů
u osob v předdůchodovém věku prokázala, je nutné pamatovat i na skutečnost, že se tyto
jevy vyskytují často i u mladších osob (jmenujme např. neochotu se vzdělávat).
Zároveň nelze tyto jevy paušalizovat – na trhu práce totiž zůstávají po dosažení
důchodového věku osoby, které jsou silně motivované a zaměstnavatel může v jejich
případě vytěžit maximum z jejich silných stránek. Jak uvádí Svobodová (2009), pro starší
zaměstnance je totiž typická profesní vyzrálost, rozvážnost, vytrvalost, názorová stabilita,
obezřetnost při jednání s lidmi, snaha zůstat i přes svůj věk platným členem týmu, věrnost
podniku, širší spektrum kontaktů, ujasněné priority a často i nižší míra ambicióznosti.
Pokud si firmy uvědomí možné přínosy starších zaměstnanců, získají loajální
zaměstnance ochotné vyhovět potřebám zaměstnavatele. Při překonávání předsudků je
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rovněž důležité, aby se především přímí nadřízení starších zaměstnanců vnitřně ztotožnili
s motivací starších zaměstnanců, jejichž cílem není soupeřit či ohrožovat pozici svého
mladšího nadřízeného, ale setrvat ekonomicky aktivním. To, že tyto předsudky omezují
působení starších osob v postavení zaměstnanců, potvrzuje i vzestup podílu
podnikatelů v pozdějším věku (viz kapitola 4.1) či skutečnost, že třetina osob odchází
do důchodu kvůli nabídce zaměstnavatele na předčasný důchod s mimořádným
odstupným (viz obrázek 44).

Obrázek 44: Důvody odchodu do důchodu

Zdroj: Alternativa 50+ (2014).

Velkým tématem jsou na trhu práce i předsudky z hlediska absence v práci z důvodu péče
o rodinné příslušníky. Běžně jsou v tomto ohledu znevýhodněny ženy po návratu
z mateřské či rodičovské dovolené, tedy především ve věkové skupině 30-40letých žen. U
starších žen se však v posledních letech začíná mluvit o tzv. sandwichové generaci či
ženách uprostřed (women in the middle). Tyto ženy jsou uprostřed své životní biografie a
jsou sevřeny prací, potřebami svých dětí i stárnoucích rodičů (Brody, 2004). Naplnění
všech rolí je u starších žen obtížnější a časově náročné, a proto je jejich hlavní
obavou možná ztráta zaměstnání.
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Nedokonalé informace

U výrobního faktoru práce platí – stejně jako u ostatních výrobních faktorů – zákony
nabídky a poptávky. Obsazená pracovní místa odpovídají na straně nabídky práce
zaměstnanosti, a představují tak úspěšně spárovaná pracovní místa s konkrétními
zaměstnanci. Na druhou stranu se zde objevují osoby, které nebyly úspěšně spárované
s žádným pracovním místem. Osoby bez protějšku v podobě pracovního místa
reprezentují nezaměstnanost (nebo nejsou vůbec součástí disponibilní pracovní síly), a
naopak – pracovní místa bez pracovníka reprezentují volná pracovní místa. Otázkám, proč
se nedaří úspěšně spárovat větší počet osob s pracovními místy a proč hledají nové
protějšky i osoby a firmy v dané chvíli v úspěšně spárovaném vztahu pracovní
místo-pracovník, věnuje pozornost teorie hledání a párování na trhu práce (search and
matching theory) (viz např. Diamond, 1982, Blanchard a Diamond, 1989, 1990,
Mortensen, 1994, Burdett a Mortensen, 1998, Pissarides, 1985, 2000, Postel-Vinay a
Robin, 2002). Podle této teorie hledají nabízející i poptávající na trhu práce vhodný
protějšek, což je spojeno s různými náklady. Na straně nabídky práce lidé zvažují, zda
zůstat na daném pracovním místě, či toto místo odmítnout. Na straně poptávky po práci
porovnávají zaměstnavatelé náklady na daného pracovníka s jeho produktivitou a zvažují,
zda tohoto pracovníka dále zaměstnávat (resp. nově najmout), či nikoli.
Náklady vyplývající z hledání lepších alternativ jsou často spojené se získáváním
informací. Náklady na získání potřebných informací vždy nesouvisí jen s přímými
náklady z titulu nákupu konkrétních informací. Získávání potřebných informací je většinou
časově náročné a v dnešní době vyžaduje investice do technického zázemí (např.
počítačového vybavení či internetového připojení). Z mnohých výzkumů vyplynulo (např.
Brož, 2015), že nezaměstnaní s nižší kvalifikací nedisponují potřebnými informacemi
o svých možnostech, přestože jsou déle než 6 měsíců registrováni na úřadech práce.
Informační bariéra je tedy velmi silná a ovlivňuje úspěšnost hledání a párování na trhu
práce. Nedostatek (kvalitních) informací je pak i jedním z důvodů, proč se i během
ekonomického růstu objevují na jedné straně dlouhodobě neobsazená pracovní místa a na
druhé straně dlouhodobě nezaměstnaní. To potvrzuje i vývoj Beveridgovy křivky, která
znázorňuje vztah mezi volnými pracovními místy a nezaměstnaností (Galuščák a Münich,
2007).
Informovanost hraje důležitou roli nejen při hledání pracovního místa, ale i z hlediska
vzdělávání. Již během formálního vzdělávání je důležité, podle jakých informací se osoby
rozhodují pro obor svého studia. Často se žáci i studenti rozhodují na základě
zkreslených, neaktuálních informací. Příkladem může být nedostatek pracovních sil
v zemědělství, kde se povaha většiny pracovních míst za posledních 25 let velmi změnila
a došlo k posunu od namáhavé manuální práce ke kvalifikované práci vyžadující vzdělání
se zaměřením na výpočetní techniku. Absolventi základních i středních škol pak nevolí
obory podle poptávky zaměstnavatelů, ale podle různých žebříčků (např. mzdových).
Možný neúspěch při hledání pracovního místa u nevhodně zvolené profese a s ním
spojená frustrace se pak promítá i do přístupu k hledání zaměstnání v pozdějším
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věku. Nevýhodou starších zaměstnanců v České republice je i to, že jejich životní i
pracovní dráha byla často v minulém režimu určována bez jejich osobního přičinění
(tj. nemohli zvolit obor svého studia ani jeho úroveň). Starší zaměstnanci si toto dědictví
bohužel přinesli do dnešní doby a jejich frustrace z možného neúspěchu se násobí.
Dostupnost informací je ovlivněna rovněž schopnostmi jednotlivce používat moderní
technologie (viz dále). S tím je úzce spojena informační bariéra, neboť velká část
informací je v dnešní době dostupná pouze na internetu. Jak ilustruje obrázek 45,
s rostoucím věkem klesá podíl osob, které na internetu vyhledávají informace
o vzdělávání. V předdůchodovém věku vyhledává informace o vzdělávání
na internetu méně než desetina osob. Bez dostatečného objemu informací se nelze
efektivně rozhodnout, zda se dále vzdělávat a jakým způsobem. Velká část osob, které se
odmítají vzdělávat, tak pravděpodobně činí i z důvodu nedostačujících (nebo žádných)
informací.

Obrázek 45: Podíl osob používajících internet k vyhledávání informací o vzdělávání (ČR, 2015)
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Zdroj: ČSÚ (Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci), vlastní zpracování.

Špatnou dostupnost (nebo dokonce nedostupnost) vhodných informací lze ilustrovat i
na znalosti konceptu Národní soustavy kvalifikací (NSK). Díky NSK může osoba získat
státem uznané potvrzení toho, že ovládá dílčí činnost, aniž by musela navštěvovat
zařízení formálního vzdělávání. Potočková (2015) ukazuje, že pouze 14 % osob
ohrožených na trhu práce o této možnosti ví. S ohledem na možné zvýšení
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uplatnitelnosti na trhu práce po získání dílčí kvalifikace v rámci NSK lze informovanost
občanů hodnotit jako velmi nízkou.

9.6

Využívání moderních technologií

Bouřlivý rozvoj technologií s sebou na jednu stranu přináší výrazné zvýšení efektivity a
produktivity práce, na druhou stranu ale představuje hrozbu pro některá zaměstnání.
V novém tisíciletí proto bude s nejvyšší pravděpodobností stále přibývat těch, jichž se
bude týkat technologická nezaměstnanost v širším smyslu. V užším smyslu je
technologická nezaměstnanost obvykle chápána jako nahrazení práce lidí stroji. V širším
smyslu se však stane mnoho lidí kvůli rychlému technickému pokroku nezaměstnatelnými,
neboť nebudou schopni (anebo ochotni) udržovat svou kvalifikaci na úrovni, jež bude
nezbytná pro jejich setrvání na trhu práce.
Pro většinu osob v předdůchodovém věku není používání výpočetní techniky
samozřejmostí, a nižší technologická gramotnost je tak na trhu práce významnou
konkurenční nevýhodou. Prvním krokem k tomu, aby starší osoby kompenzovaly
zmíněnou nevýhodu, by mělo být zlepšení jejich přístupu k moderním technologiím. Jak
ukazuje obrázek 46, v roce 2015 používalo počítač téměř 100 % mladých osob.
V předdůchodovém věku používalo počítač 66 % osob, pravidelně však jen 60 %.

Obrázek 46: Podíl jednotlivců používajících počítač (ČR, 2015)
100%
90%
80%

Podíl osob

70%
60%
50%

NE

40%

ANO

30%
20%
10%
0%
16-24

25-34

35-44
45-54
Věková skupina

55-64

65+

Zdroj: ČSÚ (Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci), vlastní zpracování.

Z16-0080
70│86

Evidenční číslo
Strana

Obrázek 47 naznačuje, že velký potenciál je skryt i v samotném přístupu starších osob
k internetu. Nižší podíl osob s přístupem k internetu se pak projevuje jak v jejich horší
informovanosti (viz kapitola 9.5 či 9.7), tak v jejich horší uplatnitelnosti na trhu práce.
Zatímco u většiny mladších osob je používání internetu samozřejmostí, u starších osob
tomu tak není. V předdůchodovém věku používalo internet 68 % osob, po 65 letech
věku již jen 28 %.

Obrázek 47: Podíl jednotlivců používajících internet (ČR, 2015)
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Zdroj: ČSÚ (Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci), vlastní zpracování.

9.7

Další vzdělávání

Celoživotní vzdělávání by se mělo stát přirozenou součástí života každého člověka, neboť
v dnešní proměnlivé době není jinak možné zachytit nové trendy. V České republice však
účast na dalším vzdělávání s rostoucím věkem klesá a snižuje se i průměrný počet hodin
strávených touto formou vzdělávání (viz kapitola 8). Nižší rozsah účasti v neformálním
vzdělávání spolu s nevýhodnou kvalifikační strukturou z hlediska dosaženého vzdělání se
u osob v předdůchodovém věku projevuje i jejich nižší participací na trhu práce. Dalšího
vzdělávání se tak neúčastní ti, kteří jej v dnešní době potřebují nejvíce. Účast
v neformálním vzdělávání lze částečně kompenzovat aktivním sebevzděláváním, např.
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vyhledáváním informací v online encyklopediích. Jak ukazuje obrázek 48,
v předdůchodovém věku využívá možnost této formy vzdělávání pouze 24 % osob.

Obrázek 48: Podíl jednotlivců používajících internet k vybraným činnostem z oblasti vzdělávání
(ČR, 2015)
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Zdroj: ČSÚ (Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci), vlastní zpracování.

Starší osoby mají velké rezervy i z hlediska využívání informačních technologií (viz
kapitola 9.6). Při hledání pracovního místa jsou navíc znevýhodněni i nižší úrovní
kompetencí v oblasti využívání softwaru, jehož používání je považováno v dnešní době
za standard především v mladších věkových skupinách. V předdůchodovém věku
použilo v roce 2015 textový editor 37 % osob a tabulkový editor jen 28 % (viz obrázek
49). Další vzdělávání v tomto směru by mělo u starších osob tvořit nezbytný doplněk
ke vzdělávání v jakékoli jiné oblasti.
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Obrázek 49: Podíl jednotlivců používajících vybraný software (ČR, 2015)
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Zdroj: ČSÚ (Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci), vlastní zpracování.

Důvody, proč se situace starších osob na trhu práce nezlepšuje ani přes relativně širokou
nabídku vzdělávacích kurzů, jsou úzce spjaty s postoji jednotlivců k dalšímu
vzdělávání. Potočková (2015) uvádí, že negativní postoj k dalšímu vzdělávání zaujímá
44 % osob ohrožených nezaměstnaností (vč. osob v předdůchodovém věku).
Problematika dalšího vzdělávání vyvolává v lidech různé emoce. U 18 % ohrožených osob
vyvolává téma dalšího vzdělávání pocity podráždění a zklamání a u 14 % těchto osob
nezájem a nudu. Pasivní přístup jednotlivců ilustruje i tabulka 2, ve které jsou uvedeny
nejčastější důvody neúčasti na různých formách dalšího vzdělávání. 20 % osob
ohrožených nezaměstnaností se neúčastní rekvalifikací, workshopů a seminářů, neboť
je to podle jejich názoru zbytečné a nezajistí jim to práci. Překvapivě 26 % osob nemá
zájem o stáže ve firmách, neboť podle svých slov „nechtějí pracovat zadarmo“. Výsledky
uvedené v tabulce 2 indikují, že je nutné změnit způsob myšlení velké části občanů.
Opatření v podobě zvýšení dostupnosti vzdělávacích kurzů by se totiž míjelo účinkem,
pokud by je většina ohrožených osob považovala za zbytečné.
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Tabulka 2: Nejčastější důvody neúčasti na různých formách dalšího vzdělávání
Forma dalšího vzdělávání

Nejčastější důvod neúčasti

% ze všech důvodů

Rekvalifikace, workshopy,
semináře

„Je to zbytečné/ k ničemu/ nezajistí to práci“

20 %

Online kurzy

„Není to pro mě vhodné, nemám zájem“

15 %

Stáž ve firmě

„Nechci pracovat zadarmo“

26 %

Stáž v zahraničí

„Kvůli rodině, dětem“

29 %

Zdroj: Potočková (2015), vlastní zpracování.

Neochota se dále vzdělávat je podle Potočkové (2015) u mnoha osob zdůvodňována
nedostatkem finančních prostředků, nedostatkem informací o možnostech
vzdělávání, omezenou možností dojížďky či nedostatečnou nabídkou kurzů. Velkou
roli často hraje i samotný vztah ke vzdělávání – respondenti se často necítí dobře
ve školním prostředí, nebo se obávají neúspěchu. Důvody jsou často velmi subjektivní,
a bohužel ne vždy založené na objektivních informacích. V současné době je osobám
v předdůchodovém či důchodovém věku nabízeno mnoho vzdělávacích kurzů zdarma.
V případě rekvalifikací nabízí Úřad práce úhradu nákladů rekvalifikace (kurzovného) a
může poskytnout i příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených
s rekvalifikací (např. jízdní výdaje). Velká část výše uvedených důvodů je proto ovlivněna
nízkou informovaností a/nebo nechutí se dále vzdělávat.
Kromě horších výchozích podmínek v podobě nižší úrovně dosaženého vzdělání je pozice
osob v předdůchodovém věku negativně ovlivněna i menší mírou aktivního využívání
moderních technologií. Snahy o zvýšení šancí starších osob na trhu práce však nemohou
být směřovány jen ke zvýšení odborné kvalifikace, ale musí řešit danou oblast komplexně.
Pro osoby v předdůchodovém věku totiž může být problematické napsat vhodný
životopis nebo se připravit na přijímací pohovor. Podoba náboru zaměstnanců se
od doby vstupu těchto osob na trh práce často radikálně změnila, a kromě osobního
pohovoru se do popředí dostávají i nové, dříve tolik nepoužívané metody (testy, řešení
případových studií, video pohovory s centrálou v zahraničí apod.). Pro nedostatečně
informované (a potažmo nepřipravené) osoby může být tato zkušenost velmi stresující a
může přispívat k frustraci spojené s neschopností uspět na trhu práce. Posílení
sebevědomí starších osob i v oblasti přípravy na pohovor je proto důležité, neboť jim
pomůže překonat zbytečný pocit nejistoty.
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Dostupnost dat

Jednotlivá opatření, jejichž cílem je zvýšit participaci osob v předdůchodovém věku, musí
nutně vycházet z hluboké znalosti výchozích podmínek. Po zavedení těchto opatření
do praxe je nezbytné průběžně vyhodnocovat jejich dopady, a případně nastavení
jednotlivých opatření revidovat. Všechny zmíněné aktivity jsou nezbytně spojené
s dostupností kvalitních hodnověrných dat. Neznalost možných dopadů či jejich rozsahu
může způsobovat v lepších případech to, že některá opatření neplní zcela svůj účel.
V horších případech pak může opatření působit zcela opačným směrem, než bylo
zamýšleno, a situaci osob v předdůchodovém věku může ještě zhoršovat.

Z16-0080
75│86

Evidenční číslo
Strana

10 Doporučení

Všechny bariéry uvedené v předchozí části ovlivňují postavení starších osob na trhu
práce, ač si to mnohdy neuvědomují. Je proto důležité, aby každé ze zmíněných oblastí
byla věnována náležitá pozornost. Z analytické části a jednotlivých bariér vyplývají
následující doporučení:
i.

Identifikace
ohrožených
podskupin
v rámci
skupiny
osob
v předdůchodovém věku. Osoby v předdůchodovém věku tvoří rozmanitou
skupinu, v jejímž rámci je nutné identifikovat osoby, které jsou na trhu silně
znevýhodněny. Jedná se především o starší osoby s nízkým vzděláním,
manuální pracovníky, nezaměstnané, ohrožené příjmovou chudobou nebo
materiální deprivací, s horším zdravotním stavem či žijící ve znevýhodněných
regionech. Specifickou skupinou jsou rovněž ženy patřící mezi tzv. ženy
uprostřed (sandwichovou generaci), které jsou sevřeny prací, potřebami
vlastních dětí i stárnoucích rodičů (viz kapitola 9.3).

ii.

Osvěta mladých lidí. V zájmu osob v předdůchodovém věku, a v širším
pohledu i v zájmu celé společnosti, je osvěta osob již v mladším věku. Jen díky
tomu si budou lidé vědomi důležitosti aktivního přístupu v oblasti péče o vlastní
fyzické i duševní zdraví, což se projeví pozitivně z hlediska kvality jejich života
i z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce.

iii.

Posílení role (dalšího) vzdělávání. Podpora vzdělávání je důležitým opatřením
v každé ekonomice, neboť – hrubě řečeno – s rostoucí kvalifikací klesá citlivost
vůči ekonomickému cyklu. Pro zaměstnance s vyšší kvalifikací je typická nižší
fluktuace na trhu práce, větší stabilita u zaměstnavatelů a nižší výkyvy v úrovni
odměňování. Postavení zaměstnanců s vyšší kvalifikací na trhu práce dokazuje,
proč má být i nadále věnována velká pozornost formální i neformální složce
českého vzdělávacího systému.

iv.

Zvýšení úrovně technologické a počítačové gramotnosti. U osob
v předdůchodovém věku je nutné posílit jejich sebedůvěru a minimalizovat
strach z možného neúspěchu při používání moderních technologií (vč. počítače
a internetu). Neméně důležité je motivovat ohrožené osoby k návštěvě
specializovaných kurzů, kde si mohou osvojit i základy práce s nejčastěji
používaným kancelářským softwarem. Samozřejmostí by měla být nabídka
kvalitních (a pro vybrané skupiny osob i finančně dostupných) kurzů. Plošné
zvýšení počítačové gramotnosti starších osob pomůže eliminovat předsudky
společnosti v podobě problematického ovládání nových technologií staršími
osobami.
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v.

Zvýšení finanční gramotnosti. Finančně gramotná osoba by měla umět mj.
spravovat i plánovat rodinný rozpočet. To obnáší kromě jiného i plánování
výdajů a spoření. Občané by si měli být plně vědomi toho, že může nastat
nepříjemná situace v podobě ztráty pracovního místa či odchodu z trhu práce.
Vytvoření dostatečné rezervy pro tyto případy by mělo být standardní součástí
plánování rodinného rozpočtu. Bohužel tomu tak v současné době není a velká
část občanů spoléhá na další subjekty (např. stát). Nezbytné je tedy pokračovat
v úsilí v podobě zvyšování finanční gramotnosti a starší lidi informovat o rizicích i
možnostech řešení specifických pro jejich věkovou skupinu.

vi.

Dostupnost kvalitních informací. Rozhodování by mělo být v ideálním případě
založeno na kvalitních informacích bez ohledu na to, jaké oblasti se týká
(vzdělávání, hledání pracovního místa atd.). Dostupnost kvalitních informací je
v dnešní době úzce spojena s technologickou i finanční gramotností.
Bez přístupu k internetu je mnoho starších osob odkázáno pouze na informace,
které jim jsou předávány jinými komunikačními kanály, a velká část informací jim
zůstává skryta. Důsledkem jsou neobjektivní a zaujaté názory (příkladem mohou
být názory na finanční nedostupnost kurzů dalšího vzdělávání či rekvalifikací).
Ve vztahu k trhu práce je nezbytné zpřístupnit starším osobám kvalitní
informace o jejich možnostech jak v oblasti vzdělávání, tak z hlediska nabídky
pracovních míst. Všechny informace by měly být předávány přehlednou formou
a měly by motivovat k jejich dalšímu používání.

vii.

Psychologická podpora. Ve starších lidech, kteří se změnám přizpůsobují
obecně hůře, může turbulentní prostředí vyvolávat častěji pocity frustrace. Starší
lidé mohou rezignovat na přijímání častých změn, a jejich postoj se začne
přibližovat apatii. Je důležité, aby byly tyto stavy včas podchyceny a řešeny
ve spolupráci se specialistou. V tomto ohledu je nezbytné, aby byla péče
psychologa v české společnosti zbavena stigmatu.

viii.

Propagace výhod zaměstnávání zkušených lidí. Po dosažení důchodového
věku zůstávají na trhu práce lidé, kteří jsou kvalifikovanější a zdravější než
většina osob odcházejících do starobního důchodu. Důležité je proto propagovat
pozitivní zkušenosti zaměstnavatelů, u nichž jsou starší zaměstnanci důležitou
součástí týmů. Jen díky tomu bude možné překonat některé předsudky, které
vyplývají z chování menší části osob v předdůchodovém či důchodovém věku.
Zároveň bychom si měli uvědomit, že se česká společnost vyvíjí a mění se její
preference. Silně zakořeněné předsudky by měly být vyvráceny pomocí dobrých
příkladů z praxe a proaktivním přístupem osob v předdůchodovém věku.
V opačném případě hrozí riziko, že se tyto předsudky stanou i pro příští generaci
sebenaplňujícím proroctvím (jinými slovy se začnou osoby podle daného
předsudku chovat, čímž ho ještě posílí).

ix.

Datové zdroje na míru. Přestože v současné době existuje nepřeberné
množství údajů o postavení starších osob na trhu práce (viz předchozí kapitoly),
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nejsou
tyto
informace
často
dostačující.
V souvislosti
s osobami
v předdůchodovém věku by bylo např. vhodné rozšířit standardně používané
ukazatele stavů i o ukazatele toků na trhu práce (počty propuštěných či nově
najatých zaměstnanců, počet osob opouštějících trh práce atd.) či obnovit
statistiky o rekvalifikacích, které byly od 1. čtvrtletí 2012 značně omezeny
po integraci informačních systémů MPSV2. Jen díky tomu bude možné lépe
zohlednit specifika ohrožených skupin osob a spolehlivěji předvídat potřeby (a
náklady) sociální politiky během ekonomického cyklu.

2

Viz https://portal.mpsv.cz/sz/stat/rek.
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Závěr

Osoby starší 55 let tvoří specifickou skupinu, pro níž je typická nižší participace na trhu
práce. Pokud už tyto osoby pracují, jsou vystaveny většímu riziku odchodu
ze zaměstnání než mladší zaměstnanci. Studie ukázala, že postavení osob
v předdůchodovém věku na trhu práce negativně ovlivňuje několik faktorů – nižší úroveň
vzdělání ve srovnání s mladšími zaměstnanci, horší zdravotní stav, nižší technologická a
počítačová gramotnost, omezený přístup k informacím o možnostech vzdělávání či
volných pracovních místech. Velkou roli však hrají i předsudky, a to jak na straně
zaměstnavatelů, tak na straně starších osob. Zaměstnavatelé často paušalizují chování
jednotlivců a neuvědomují si, že po dosažení důchodového věku zůstávají na trhu
práce osoby, které jsou zdravější než jejich odcházející kolegové a jsou silně
motivované. Zaměstnavatelé tak často přicházejí o loajální, profesně vyzrálé
zaměstnance. K potlačení předsudků bohužel nepřispívá pasivní přístup velké části osob
v předdůchodovém věku. Ta je na jednu stranu ovlivněna faktory zmíněnými výše,
na druhou stranu se silně projevují i psychologické faktory. Ztráta práce spojená
s neúspěšnými pokusy o nalezení práce nové totiž může u starších osob častěji vést
k pocitům frustrace, které se mohou projevovat zmíněnou pasivitou nejen na trhu práce,
ale i v životě.
Osoby v předdůchodovém věku se na trhu práce setkávají s několika bariérami.
Mezi objektivní bariéry můžeme zařadit vývoj ekonomiky, ale i zdravotní stav, který se
s rostoucím věkem nepochybně zhoršuje. Při snaze setrvat na trhu práce (anebo na něj
vstoupit) hraje v pozdějším věku roli i řada subjektivních faktorů – ať už se jedná
o aktivní přístup k vlastnímu vzdělávání, k získávání širších informací o možnostech
zaměstnání i vzdělávání, či v neposlední řadě o motivaci k neustálému seberozvoji.
Jednotlivá opatření cílená na zlepšení situace starších osob na trhu práce by měla
jednoznačně posilovat silné stránky a omezovat stránky slabé. Pozornost by měla být
zaměřena na včasnou identifikaci ohrožených podskupin starších osob (především osob
nízkokvalifikovaných, manuálních pracovníků či žijících ve znevýhodněných regionech),
posílení motivace k péči o vlastní fyzické i duševní zdraví již od raného věku, posílení role
dalšího vzdělávání, zvýšení technologické, počítačové i finanční gramotnosti, zlepšení
dostupnosti kvalitních informací o možnostech vzdělávání či volných pracovních místech.
Neméně důležitá je i dostupná psychologická péče (vč. jejího odstigmatizování). Rovněž je
nutné propagovat efektivnějším způsobem výhody zaměstnávání starších, zkušených lidí.
V neposlední řadě je nezbytné disponovat vhodnými datovými zdroji. Jen díky tomu bude
možné zohlednit specifika ohrožených skupin osob a spolehlivěji předvídat potřeby (a
náklady) sociální politiky během ekonomického cyklu.
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Veškerá opatření na podporu zaměstnávání starších osob však nemají šanci na úspěch
bez změny myšlení zaměstnavatelů i starších osob. Pokud by se mělo zlepšit
postavení starších zaměstnanců na trhu práce, měli by je zaměstnavatelé v první řadě
považovat za odborníky s dlouholetou praxí, a nikoli za zaměstnance nepřístupné
změnám a dalšímu vzdělávání. K tomu však musí přispět i starší zaměstnanci svým
aktivním přístupem.
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Tabulka I: Sekce CZ-NACE zařazené do odvětvových skupin
Odvětvová
skupina
Zemědělství

Sekce
Název
CZ-NACE
A
Zemědělství, lesnictví, rybářství

H

Těžba a dobývání
Zpracovatelský průmysl
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a
klimatizovaného vzduchu
Zásobování vodou; činnosti související s odpadními
vodami, odpady a sanacemi
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
Doprava a skladování

I

Ubytování, stravování a pohostinství

J
K
L
M
N

Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní činnosti
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti
domácností produkujících blíže neurčené výrobky a
služby pro vlastní potřebu
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

B
C
Průmysl a
stavebnictví

D
E
F
G

Služby

O
P
Q
R
S
T
U
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Tabulka II: Důchodový věk pojištěnců narozených po roce 1936 podle zákona č. 155/1995 Sb., o
důchodovém pojištění (znění platné k 29. září 2016)
Důchodový věk
Rok narození

Ženy podle počtu vychovaných dětí
Muži
0

1

2

3a4

5 a více

1936

60r+2m

57r

56r

55r

54r

53r

1937

60r+4m

57r

56r

55r

54r

53r

1938

60r+6m

57r

56r

55r

54r

53r

1939

60r+8m

57r+4m

56r

55r

54r

53r

1940

60r+10m

57r+8m

56r+4m

55r

54r

53r

1941

61r

58r

56r+8m

55r+4m

54r

53r

1942

61r+2m

58r+4m

57r

55r+8m

54r+4m

53r

1943

61r+4m

58r+8m

57r+4m

56r

54r+8m

53r+4m

1944

61r+6m

59r

57r+8m

56r+4m

55r

53r+8m

1945

61r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

55r+4m

54r

1946

61r+10m

59r+8m

58r+4m

57r

55r+8m

54r+4m

1947

62r

60r

58r+8m

57r+4m

56r

54r+8m

1948

62r+2m

60r+4m

59r

57r+8m

56r+4m

55r

1949

62r+4m

60r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

55r+4m

1950

62r+6m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

55r+8m

1951

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

56r

1952

62r+10m

61r+8m

60r+4m

59r

57r+8m

56r+4m

1953

63r

62r

60r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

1954

63r+2m

62r+4m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

1955

63r+4m

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

1956

63r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+4m

59r

57r+8m

1957

63r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+4m

58r

1958

63r+10m

63r+10m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

58r+4m

1959

64r

64r

63r+2m

61r+8m

60r+2m

58r+8m

1960

64r+2m

64r+2m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+2m

1961

64r+4m

64r+4m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

1962

64r+6m

64r+6m

64r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+2m

1963

64r+8m

64r+8m

64r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

1964

64r+10m

64+10m

64r+10m

64r+2m

62r+8m

61r+2m
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Důchodový věk
Rok narození

Ženy podle počtu vychovaných dětí
Muži
0

1

2

3a4

5 a více

1965

65r

65r

65r

64r+8m

63r+2m

61r+8m

1966

65r+2m

65r+2m

65r+2m

65r+2m

63r+8m

62r+2m

1967

65r+4m

65r+4m

65r+4m

65r+4m

64r+2m

62r+8m

1968

65r+6m

65r+6m

65r+6m

65r+6m

64r+8m

63r+2m

1969

65r+8m

65r+8m

65r+8m

65r+8m

65r+2m

63+8m

1970

65r+10m

65r+10m

65r+10m

65r+10m

65r+8m

64r+2m

1971

66r

66r

66r

66r

66r

64r+8m

1972

66r+2m

66r+2m

66r+2m

66r+2m

66r+2m

65r+2m

1973

66r+4m

66r+4m

66r+4m

66r+4m

66r+4m

65r+8m

1974

66r+6m

66r+6m

66r+6m

66r+6m

66r+6m

66r+2m

1975

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

1976

66r+10m

66r+10m

66r+10m

66r+10m

66r+10m

66r+10m

1977

67r

67r

67r

67r

67r

67r

1978

67r+2m

67r+2m

67r+2m

67r+2m

67r+2m

67r+2m

1979

67r+4m

67r+4m

67r+4m

67r+4m

67r+4m

67r+4m

1980

67r+6m

67r+6m

67r+6m

67r+6m

67r+6m

67r+6m

1981

67r+8m

67r+8m

67r+8m

67r+8m

67r+8m

67r+8m

1982

67r+10m

67r+10m

67r+10m

67r+10m

67r+10m

67r+10m

1983

68r

68r

68r

68r

68r

68r

Zdroj: MPSV.
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