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Trh práce, 

zaměstnanost              

a nezaměstnanost



Trh práce

• místo, kde dochází k poptávce po práci ze 

strany zaměstnavatelů a nabídkou práce, 

kterou představují uchazeči o zaměstnání

• předmětem trhu práce je pracovní síla 

uchazečů o zaměstnání



Vnitřní trh práce

• v rámci jedné firmy

• místo, kde se setkává poptávka po práci ze 

strany firmy a nabídka práce tvořená 

stávajícími zaměstnanci



Vnější trh práce

• tvořen poptávkou po práci ze strany firem a 

nabídkou práce představovanou jednotlivci, 

kteří mohou nastoupit na nové pracovní 

místo



Poptávka po práci

• celkový objem pracovních sil, kterou 

požadují jednotliví zaměstnavatelé

• v případě naplnění míst mluvíme o 

uspokojené poptávce

• v opačném případě jde o neuspokojenou 

poptávku



Nabídka práce

• celkový počet jednotlivců nabízejících svou 

pracovní sílu

• osoby, které jsou zaměstnány tvoří 

uspokojenou nabídku

• osoby, které pracovat chtějí, práci hledají, 

ale z důvodu nedostatku pracovních míst 

nepracují, tvoří neuspokojenou nabídku



Obyvatelstvo dle ekonomické aktivity

• ekonomicky aktivní

– zaměstnaní

– nezaměstnaní, ale práci hledají

• ekonomicky neaktivní

– práci nemají, ani nehledají



Ekonomicky aktivní obyv.

• jednotlivci, kteří dosáhli minimálně 15 let 

věku

• splňují kritéria, na jejichž základě mohou 

být zařazeni mezi zaměstnané či 

nezaměstnané



Zaměstnaní

• osoby starší 15 let, kteří v daném období 

pracovali alespoň jednu hodinu v týdnu za 

mzdu, plat či jinou odměnu

• patří sem i pracovníci na částečný pracovní 

úvazek



Mzda

• je cenou práce

• z pohledu zaměstnance je odměnou za 

práci

• z pohledu zaměstnavatele je nákladem

• formy: časová a úkolová



Hrubá a čistá mzda

• hrubá mzda – odměna před zdaněním

• čistá mzda – vyplácena po odečtení daně 

z příjmu a dávek sociálního zabezpečení

• výše mzdy uvedena v pracovní smlouvě



Nezaměstnaní

• osoby starší 15 let, kteří v daném období 

nebyli zaměstnáni

• práci aktivně hledají

• jsou připraveni nastoupit do nového 

zaměstnání

• nezaměstnanost se měří mírou 

nezaměstnanosti



Míra nezaměstnanosti

U 

• u = ------ x 100      (udává se v %)

L

– u = míra nezaměstnanosti

– U = celkový počet nezaměstnaných, 

kteří chtějí pracovat

– L = celkový počet ekonomicky aktivního 

obyvatelstva  



Jolly Janner, licence Public Domain, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:World_map_of_countries_by_rate_of_unemployment.svg, licence PD, (cit. 19-02-

2013)

Míra nezaměstnanosti ve světě

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:World_map_of_countries_by_rate_of_unemployment.svg


Český Statistický Uřad, licence Public Domain, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MiraNezamestnanosti.gif, licence PD, (cit. 19-02-2013)

Míra nezaměstnanosti v ČR v roce 

2009

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MiraNezamestnanosti.gif


Dr.Wiki, licence Public Domain, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Un_CR.png, licence PD, (cit. 20-02-2013)

Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Un_CR.png


Packa, licence Creative Commons, BY-SA, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MinOfLabour,_Prague_New_Town.jpg, licence CC, (cit. 20-02-2013)

Ministerstvo práce a sociálních věcí

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MinOfLabour,_Prague_New_Town.jpg


Ekonomicky neaktivní obyv.

• jednotlivci, kteří ve sledovaném období 

nebyli zaměstnáni

• nesplňují kritéria, na jejichž základě by byli 

zařazeni mezi nezaměstnané

• osoby mladší patnácti let



Ekonomicky neaktivní obyv.

• děti v MŠ, žáci ZŠ, SŠ a studenti VŠ

• osoby na rodičovské dovolené

• dlouhodobě nemocní

• invalidní a starobní důchodci

• lidé, kteří nejsou připraveni během čtrnácti 

dnů nastoupit do nového zaměstnání
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Materiál je určen pro bezplatné užívání pro potřebu výuky a vzdělávání na všech typech škol a 
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