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AKTUÁLNÍ TRENDY  
NA TRHU PRÁCE V ČR 
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Zdroj: MPSV 

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA A NEZAMĚSTNANOST 

2009 2017 



• ČR: 3,0%  

• Nejvíce v EU 

• Nejrychlejší 
růst v celé 
EU 

• Vysoký podíl 
indikuje 
nerovnováhu 
na trhu práce 
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PODÍL VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST  
NA JEJICH CELKOVÉM POČTU  

Zdroj: Eurostat, duben 2017 
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TRENDY NA TRHU PRÁCE I. 
 

• Pokračující ekonomické oživení ovlivňuje situaci na trhu práce v 
roce 2017 

• Velmi nízká nezaměstnanost (4,4 % v dubnu 2017 dle MPSV) 

• Nerovnováha mezi poptávkou po zaměstnancích a nabídkou práce 
ze strany uchazečů se prohlubuje 

• Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných kandidátů jsou společnosti 
ochotnější zaměstnávat znevýhodněné uchazeče na trhu práce: 

• nedostatek praxe 

• vyšší věk 

• rodič pečující o dítě 

• dlouhodobě nezaměstnaný 
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TRENDY NA TRHU PRÁCE II. 
 

• Zrychlující růst mezd  

• 4,5 % v roce 2016  

• 3,4 % v roce 2015 

• 2,4 % v roce 2014 

• Rostoucí poptávka po kandidátech ze zahraničí 

• Zrychlování náborového procesu 

• Roste počet pracujících s vyšším stupněm vzdělání (60 % SŠ a VŠ) 
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TRENDY NA TRHU PRÁCE III. 
 

• Firmy začínají reflektovat vliv firemního prostředí a atmosféry na 
úspěšnost náboru 

• Úspěšné firmy se pružněji adaptují na změny na trhu práce: 

• vyšším než průměrným růstem mezd se brání odlivu pracovníků ke konkurenci 

• přizpůsobují nabídku benefitů 

• posilují týmy hotovými, byť dražšími pracovníky od konkurence 

 

• Klíčovým HR tématem roku 2017 bude  retence, resp. loajalita 
zaměstnanců 
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CO MOTIVUJE ZAMĚSTNANCE 

 Zdroj: SSC Candidate Survey 2016, Grafton Recruitment 
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DŮVODY PRO ZMĚNU ZAMĚSTNANÍ 

 Zdroj: SSC Candidate Survey 2016, Grafton Recruitment 



TRH PRÁCE V MSK REGIONU 
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TREND A EKONOMICKÉ UKAZATELE 

• Nárůst průměrné mzdy (25 171 Kč) 

• Míra nezaměstnanosti 6,69 % 

• Rostoucí tlak na zvyšování mezd  a benefitů 

• Zájem zaměstnavatelů o technické kandidáty + jazykově vybavené 
kandidáty 

• „hlad po Dělnících, Operátorech výroby“ 

• Nové investice u stávajících podnikatelských subjektů, zájem nových 
investorů o region přetrvává 

• Nedostatek kvalifikované pracovní síly – candidate driven market 

• Nárůst cizinců zejména v IT oblasti  a oblasti výroby 
Zdroj: ČSU 
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FIRMA X ZAMĚSTNANEC V REGIONU 

• Příchod generace Y a Z na pracovní trh 

• Preference home office, flexibilní pracovní doby 

• Budování brandu na sociálních sítích 

• Důraz na udržení stávajících zaměstnanců (navyšování mezd, 
counter offer) 

• Expanze center sdílených služeb, výrobních firem 

• Finančně náročnější nábory (náklady na vyšší mzdu na získání 
uchazeče) 

• Práce s pasivním kandidátem 
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POŽADAVKY FIREM NA ZAMĚSTNANCE 

• Jazyková vybavenost (angličtina, němčina, polština, ruština) 

• Technické vzdělání nebo praxe 

• Schopnost samostatného myšlení 

• Ochota zaměstnávat cizince (Polsko, Španělsko, Itálie, Řecko) 
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ZAMĚSTNANEC NA TRHU PRÁCE V REGIONU 

• Flexibilita, home office 

• Možnost podílení se na firemních rozhodování 

• Rychlý kariérní růst 

• Propracovaný benefitní systém 

• Pravidelné navyšování mezd 

• Má několik pracovních nabídek, může si vybírat 

• Práce musí zaměstnance bavit 

• Uchazeč se nebojí měnit práci 
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MZDOVÝ PRŮZKUM 

 

• Největší nárůst mezd v oblasti IT, engineeringu  a výroby 

• MSK region dotahuje u určitých profesích Brno a Prahu 

• Nárůst mezd u absolventů 

• Navyšování fixních a základních  mezd 

• Nové složky mzdy – náborový příspěvek, relokační balíček 
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MZDOVÝ PRŮZKUM – VYBRANÉ MZDY 

POZICE MZDA MIN MZDA MAX 

Ředitel závodu 120000 200000 

Manažer výroby 60000 110000 

HR ředitel 80000 120000 

Obchodní ředitel 60000 120000 

Inženýr kvality 35000 50000 

Konstruktér 30000 50000 

Recepční 20000 25000 

Operátor výroby 16000 23000 
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PRŮZKUM BENEFITŮ V REGIONU 

Nejčastější benefity u zaměstnanců v regionu: 

• 13/14 plat 

• Flexibilita u THP pozic 

• Týden dovolené navíc 

• Vánoční večírek 

• Jazykové vzdělávání 

• Příspěvek na stravování 

Zdroj: Průzkum společnosti Grafton Recruitment, 5/2017 
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PRŮZKUM BENEFITŮ V REGIONU 

Jaké benefity zaměstnanci očekávají: 

• Systém vzdělávání 

• 13/14 plat 

• Týden dovolené navíc 

• Home office 

• Systém cafeteria 

• Služební auto k soukromým účelům 

 

 Zdroj: Průzkum společnosti Grafton Recruitment, 5/2017 
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HR PŘÍLEŽITOSTI PRO REGION - JAK ZÍSKAT 
ZAMĚSTNANCE 
• Nábor zaměstnanců ze zahraničí - nezaměstnanost v Jižní Evropě a 

nižší mzdy ve východní části Evropy 

• Brexit otevírá přístup k talentu mezi tisícovkami občanů EU, kteří 
jsou v nejistotě, zda zůstanou ve Velké Británii 

• Zrychlování náborového procesu 

• Nábor zaměstnanců s kratší praxí  a jejich výchova 

• Růst mezd (5%) 

• Růst benefitů 

• Firemní prostředí  a atmosféra, loajalita  a udržení stávajících 
zaměstnanců 
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OTÁZKY A ODPOVĚDI 



MICHAL GARGOŠ 

Branch Manager Ostrava 

T: +420 724 994 216 

E: michal.gargos@grafton.cz  
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