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1. Úvod 
 
V průběhu prvního čtvrtletí roku 2018 realizoval Úřad práce České republiky - krajská 
pobočka v Brně ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje dotazníkové šetření týkající se průzkumu zaměstnanosti 
v Jihomoravském kraji ke dni 31. 12. 2017. Dotazníkové šetření (dále také Průzkum) v tomto 
rozsahu bylo provedeno již pošestnácté (poprvé v polovině roku 2003, poté ke konci let 2003 
až 2016). Dotazník byl v některých otázkách zjednodušen (dotaz na propouštění či nábor 
absolventů a na dlouhodobě postrádané profese byl spojen s otázkou na všeobecné 
propouštění či nábor pracovníků; zaměstnavatelé již také neuváděli konkrétní školy, se 
kterými spolupracují), ale na druhé straně měli zaměstnavatelé navíc vyplnit i údaje o 
předpokládaném počtu zaměstnanců ke konci roku 2018 až do úrovně jednotlivých obcí. 
Vypuštěna byla naopak otázka na počet zaměstnanců na konci předchozího roku.  
 
Dotazník byl ve většině případů rozesílán přes datovou schránku a měl poprvé podobu 
uzamčeného souboru ve formátu .xlsx. Osloveno bylo přes 6,3 tis. subjektů, přičemž dotazník 
se vrátil celkem od 2,7 tis. Návratnost tedy činila téměř 43 %. Pokud respondenti vrátili 
dotazník rovněž v tomto formátu, byl tento převeden do databáze a nebyl potřebný jeho 
fyzický přepis (týkalo se celkem 2,1 tis. subjektů). Vzhledem k otevřené podobě většiny 
otázek byl však stále nutný převod některých informací do kódů, např. dle číselníku CZ-ISCO 
či CZ-NACE. Obdobně byla nutná kontrola uváděného počtu zaměstnanců a jejich struktury 
dle vzdělání a profesí, neboť do dotazníku sice byly zavedeny kontrolní mechanismy, které 
upozorňovaly na nesoulad mezi celkovým počtem zaměstnanců uváděným v základní otázce 
č. 2 a jejich strukturou (otázka č. 5 a 6), ale řada respondentů je ignorovala. Zbylých více než 
600 dotazníků bylo buď dodáno v jiném formátu (tištěné či v souboru .pdf) nebo nešly 
z různých důvodů správně převést do připravené databáze, takže bylo nutné je přepsat.  
 
Požadavky zadavatele na obsah předkládané závěrečné zprávy se oproti předchozímu šetření 
nezměnily a obsahovaly tyto hlavní body: 
 

• Podrobně analyzovat vývoj zaměstnanosti dle sektorů a odvětví ekonomiky 
v Jihomoravském kraji v posledních pěti letech a porovnat ho s vývojem v celé ČR. 
Obdobně analyzovat vývoj nezaměstnanosti za pomoci standardních ukazatelů.  

• Prostřednictvím dat získaných průzkumem zaměstnanosti charakterizovat strukturu 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017 dle sektorů a odvětví ekonomiky, 
druhu vlastnictví a velikostních kategorií. Dále charakterizovat očekávaný vývoj na 
trhu práce v Jihomoravském kraji do konce roku 2018 včetně záměru zaměstnavatelů 
v přijímání a uvolňování zaměstnanců v jednotlivých profesích. 

• Prognózovat vývoj zaměstnanosti v zemědělství, potravinářském, strojírenském, 
elektrotechnickém průmyslu a průmyslu hutnickém a kovozpracujícím pro období 
2018-2022 s využitím výsledků předchozích průzkumů. 

• Analyzovat stav a očekávaný vývoj počtu agenturních zaměstnanců a charakterizovat 
požadavky zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji na absolventy škol. 

• Prognózovat požadavky zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji na absolventy škol 
pro období 2018-2022 s využitím výsledků předchozích průzkumů. 
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Kromě této úplné verze závěrečné zprávy byla zpracovatelem sestavena také stručná verze a 
zobecněná verze neobsahující konkrétní údaje k jednotlivým ekonomickým subjektům. 
K zakázce dále patří následující: 

• databáze ekonomických subjektů působících v Jihomoravském kraji, které se 
zúčastnily průzkumu k 31. 12. 2017,  

• databáze časových řad vývoje počtu zaměstnanců v okresech dle podniků účastnících 
se průzkumů v letech 2007-2017,  

• sada kartografických výstupů zachycujících mj. aktuální stav i změnu situace na trhu 
práce ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem od roku 2014 
(nezaměstnanost, počet uchazečů a volných pracovních míst, počet nezaměstnaných 
absolventů apod.), ale také strukturu zaměstnanosti ve všech odvětvích 
zpracovatelského průmyslu dle velikostních kategorií a vlastnictví podniků až do 
úrovně jednotlivých obcí k 31. 12. 2017 a 

• průřezová prezentace zaměřená na nejdůležitější závěry. 
 
Průzkumy obdobného typu nejsou takto systematicky a dlouhodobě jako v Jihomoravském 
kraji realizovány a vyhodnocovány žádnou jinou institucí v ČR a velmi pozitivní je, že letos 
poprvé byl dotazník dán k dispozici i ostatním krajským pracovištím Úřadu práce ČR. 
Sledování změn ve struktuře zaměstnanosti je důležitým nástrojem v oblasti regionálního 
rozvoje i vzdělávání, což jsou agendy v kompetenci krajských úřadů. Využití dat, resp. 
zobecněných materiálů tabulkového, grafického či kartografického charakteru je možné také 
v oblasti terciárního vzdělávání, např. jako učební materiály pro poznání regionálního trhu 
práce, podklad pro tvorbu diplomových prací či pro další výzkum, např. v případě dopadů 
hospodářské krize na vybraná průmyslová odvětví. Na základě sesbíraných dat může Krajský 
úřad Jihomoravského kraje realizovat také hlubší analýzy dlouhodobého vývoje i prognózy 
v dalších oblastech, nejen těch prezentovaných v rámci předložené zprávy, ale např. také v 
regionálně podrobnějším členění.  

 
Situace na trhu práce se v České republice a potažmo také v Jihomoravském kraji v roce 2017 
nadále postupně zlepšovala. Česká republika již řadu měsíců vykazuje nejnižší obecnou míru 
nezaměstnanosti ze všech států EU a zároveň vysoký počet volných pracovních míst (přes 
250 tis. v březnu 2018). Během roku 2017 a ještě intenzivněji v prvním čtvrtletí 2018 klesal 
počet uchazečů i podíl nezaměstnaných osob, rostl počet volných pracovních míst a 
pozitivně se tak vyvíjel i s tím související ukazatel počet uchazečů připadajících na jedno 
volné pracovní místo. Nabídka a poptávka na trhu práce dosáhla - alespoň co do počtu 
volných míst a volné pracovní síly - souladu. Na konci roku 2017 byly v pozitivním směru 
překročeny předkrizové hodnoty počtu uchazečů i počtu volných míst a situace na trh práce 
tak byla nejlepší za posledních zhruba 20 let. Rostla také průměrná mzda. Jihomoravskému 
kraji se však přesto nepodařilo zlepšit své postavení a z hlediska hlavních charakteristik trhu 
práce i souhrnného ukazatele trhu práce zůstal na třetím nejhorším místě za Ústeckým a 
Moravskoslezským krajem. 
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2. Vývoj situace na trhu práce v Jihomoravském kraji 
 
2.1 Vývoj zaměstnanosti a její struktury dle sektorů a odvětví v období 2013-2017 
 
V úvodu této podkapitoly je možné konstatovat, že v posledních pěti letech nedocházelo ve 
vývoji sektorové struktury zaměstnanosti k žádným radikálním změnám. Zaměstnanost v 
primárním sektoru se na úrovni kraje ani ČR již téměř neměnila a podíl zaměstnanosti činil 
přibližně 3 % po celé sledované období. Význam sekundéru v Jihomoravském kraji byl stále 
na nižší úrovni než v rámci celé ČR. V případě terciéru se kraj udržoval nad úrovní 
republikového průměru, ale zatímco do roku 2015 sektor služeb překračoval v kraji 60% 
hranici, v posledních dvou letech se dostal pod ni. Celorepublikový průměr této hodnoty 
nedosáhl v žádném roce sledované období. Následující obrázek zobrazuje vývoj podílu 
dvou hlavních sektorů ekonomiky na celkové zaměstnanosti v Jihomoravském kraji a v ČR 
v posledních pěti letech. 
 
Obr. 1: Vývoj zaměstnanosti ve II. a III. sektoru ekonomiky v Jihomoravském kraji a v ČR v letech 2013–2017 

 
Pramen: Trh práce v České republice 1993-2016, ČSÚ, 2017, Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle 
výsledků výběrového šetření pracovních sil za 1. čtvrtletí 2017, …, Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle 
výsledků výběrového šetření pracovních sil za 4. čtvrtletí 2017, ČSÚ Praha, 2017, 2018, vlastní výpočty 

 
Tabulka č. 1 zachycuje relativní zastoupení jednotlivých sektorů a odvětví ekonomiky na 
celkové zaměstnanosti v Jihomoravském kraji a České republice v letech 2013–2017. I přes 
vhodné podmínky pro zemědělskou výrobu už byl v posledních letech podíl pracujících 
v zemědělství, lesnictví a rybářství v Jihomoravském kraji nižší než na úrovni celé ČR. Význam 
průmyslu se během posledních let v Jihomoravském kraji výrazně neměnil a zůstával na nižší 
úrovni než v ČR, a to i v roce 2014, během něhož podíl průmyslu na celkové zaměstnanosti 
vzrostl dle VŠPS o dva procentní body. Zásadní roli hraje především zpracovatelský průmysl, 
který se na celkové zaměstnanosti podílí dlouhodobě více než čtvrtinou a v posledních dvou 
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letech lze zachytit mírný růst jeho významu. Přesto v Jihomoravském kraji republikových 
hodnot nedosahuje. Ostatní odvětví průmyslu hrají z hlediska zaměstnanosti 
v Jihomoravském kraji dle výsledků VŠPS zanedbatelnou roli. Vývoj stavebnictví vykazoval na 
rozdíl od celé ČR spíše pozitivní trend, a to především v posledních dvou letech. 
 
Tab. 1: Struktura zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (JMK) a České republice v období 2013-2017 (v %) 

Sektory a odvětví 
2013 2014 2015 2016 2017 

JMK ČR JMK ČR JMK ČR JMK ČR JMK ČR 

I. sektor 2,9 3,0 2,8 2,8 2,6 2,9 2,8 2,9 3,1 2,8 

II. sektor 35,5 37,7 37,0 38,3 36,3 38,3 37,4 38,4 37,3 38,3 

průmysl 27,0 29,1 29,0 29,9 28,1 30,4 28,1 30,8 28,4 30,8 

těžba a dobývání 0,5 0,8 0,5 0,7 0,3 0,8 0,2 0,8 0,2 0,6 

zpracovatelský  24,2 26,2 26,2 26,9 25,9 27,5 26,1 28,0 26,7 28,1 

výroba a rozvod energií 1,0 1,1 1,3 1,2 1,0 1,0 1,1 1,0 0,7 1,0 

zásobování vodou, odpady 1,3 1,0 0,9 1,1 0,8 1,1 0,7 1,0 0,8 1,1 

stavebnictví 8,5 8,6 8,0 8,4 8,2 7,9 9,4 7,6 9,0 7,6 

III. sektor 61,6 59,3 60,3 59,0 61,1 58,8 59,7 58,7 59,6 58,8 

velkoobchod a maloobchod 11,6 12,3 10,8 11,9 12,1 12,3 12,0 11,9 10,6 11,6 

doprava a skladování 5,2 6,1 6,2 6,0 5,5 5,9 5,4 6,2 5,8 6,3 

ubytování, stravování a pohostinství 3,6 3,6 3,0 3,9 3,5 3,9 2,8 3,6 3,1 3,3 

informační a komunikační činnosti 3,9 2,8 4,0 3,0 3,5 2,8 3,9 2,9 3,6 2,9 

peněžnictví a pojišťovnictví 3,0 2,8 2,7 2,5 2,3 2,4 2,7 2,3 2,0 2,2 

činnosti v oblasti nemovitostí 0,5 1,0 0,7 0,9 1,4 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 

profesní, vědecké a technické činnosti 4,7 4,5 5,1 4,5 5,6 4,7 5,9 4,9 5,5 5,1 

administrativní a podpůrné činnosti 2,8 2,6 2,9 2,6 2,5 2,6 2,4 2,5 2,1 2,5 

veřejná správa a obrana 6,9 6,4 6,8 6,5 6,1 6,3 5,6 6,5 6,9 6,6 

vzdělávání 7,8 6,6 7,4 6,6 7,9 6,4 7,5 6,6 7,4 6,7 

zdravotní a sociální péče 6,9 6,9 7,2 7,1 7,1 7,0 7,0 7,1 7,6 7,2 

kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1,9 1,6 1,6 1,6 1,4 1,6 1,7 1,8 2,3 1,8 

ostatní činnosti 2,5 1,9 1,8 1,8 2,1 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 

celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pramen: Trh práce v České republice 1993-2016, ČSÚ, 2017, Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků 
výběrového šetření pracovních sil za 1. čtvrtletí 2017, …, Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového 
šetření pracovních sil za 4. čtvrtletí 2017, ČSÚ Praha, 2017, 2018, vlastní výpočty 

 
Z odvětví služeb má v Jihomoravském kraji dlouhodobě vyšší podíl na celkové zaměstnanosti 
než v ČR odvětví vzdělávání (ve sledovaných letech zaměstnávalo 7,4 – 7,9 % pracujících, 
zatímco v ČR to bylo maximálně 6,7 %) a profesní, vědecké a technické činnosti (podíl 
v Jihomoravském kraji 4,7 – 5,9 %, v ČR maximálně 5,1 %). Naopak vyrovnaný či nižší podíl v 
Jihomoravském kraji zaznamenalo odvětví obchodu, které ale i tak zaměstnává největší podíl 
osob ze všech odvětví terciéru. Lze tedy shrnout, že odvětvová struktura zaměstnanosti v 
terciéru se v Jihomoravském kraji příliš neliší od průměru za celou ČR.  
 
Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele z hlediska počtu pracovníků patří v Jihomoravském 
kraji především organizace z odvětví zdravotní péče, vzdělávání, veřejné správy i subjekty 
z odvětví dopravy. Často se jedná o organizace působící pouze na území města Brna, resp. 
naprostá většina jejich zaměstnanců vykonává svou práci právě na území krajského města. 
Mezi subjekty, z nichž zaměstnává na území Jihomoravského kraje každý alespoň tisíc osob a 
pravidelně se účastní průzkumů zaměstnanosti, se nacházejí jen tři průmyslové firmy, které 
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svojí výrobní činností spadají do elektrotechnického průmyslu. Z nich má na území města 
Brna sídlo a provoz pouze jedna.  
 

Tab. 2: Vývoj počtu pracovníků v subjektech, které k 31. 12. 2017 zaměstnávaly v Jihomoravském kraji více 
než tisíc osob – nezveřejněno, obsahuje individuální data 

 
 
2.2 Vývoj nezaměstnanosti v období let 2008-2017 
 
Následující tabulka zachycuje vývoj základních charakteristik nezaměstnanosti 
v Jihomoravském kraji v posledních deseti letech. Rok 2008 lze hodnotit jako rok, v němž 
několik let trvající období ekonomického růstu a zlepšující se situace na trhu práce skončilo. 
O tom svědčí nejen velmi nízký počet uchazečů o zaměstnání a s ním související podíl 
nezaměstnaných osob (PNO) ve srovnání s následujícími roky, ale především stále ještě 
vysoký počet hlášených volných pracovních míst, který však meziročně klesl téměř na 
polovinu. Ten v Jihomoravském kraji dosahoval více než 8 tis., takže na jedno volné pracovní 
místo připadalo v průměru 5,2 uchazečů o zaměstnání. Tato hodnota však již byla výrazně 
vyšší než na konci roku 2007 (tehdy 3,2) a také vyšší než v celé ČR (3,9).  
 
Tab. 3: Vybrané charakteristiky trhu práce v Jihomoravském kraji a ČR v letech 2008–2017 (k 31. 12.) 

Rok 
Jihomoravský kraj Česká republika 

uchazeči VPM U/VPM PNO uchazeči VPM U/VPM PNO 

2008 43 063 8 253 5,2 5,1 352 250 91 189 3,9 4,5 

2009 65 944 3 040 21,7 8,1 539 136 30 927 17,4 7,1 

2010 69 342 2 955 23,5 8,5 561 551 30 803 18,2 7,4 

2011 62 722 2 775 22,6 7,6 508 451 35 784 14,2 6,8 

2012 66 435 2 289 29,0 8,1 545 311 34 893 15,6 7,4 

2013 71 970 2 262 31,8 8,9 596 833 35 178 17,0 8,2 

2014 66 203 4 523 14,6 8,2 541 914 58 739 9,2 7,5 

2015 56 032 8 097 6,9 7,0 453 118 102 545 4,4 6,2 

2016 49 032 11 228 4,4 6,1 381 373 132 496 2,9 5,2 

2017 37 290 16 826 2,2 4,6 280 620 216 629 1,3 3,8 

Pramen: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa, Úřad práce ČR, 2009-2018 
VPM - volná pracovní místa, U/VPM - počet uchazečů na jedno volné místo, PNO - podíl nezaměstnaných osob 

 
K velmi výraznému zhoršení situace došlo v roce 2009, kdy se v kraji zvýšil počet uchazečů o 
práci na 66 tis. osob (meziročně o 23 tis. osob, tj. 53,5 %, v ČR obdobně nárůst o 53,0 %) a 
PNO na 8,1 % (tj. nárůst o 3 procentní body, v ČR o 2,6 p.b.). Zároveň dramaticky klesl počet 
volných pracovních míst – v kraji na 3 tis. (obdobně jako v ČR zhruba o dvě třetiny). Na jedno 
volné pracovní místo připadalo 21,7 uchazečů (v ČR 17,4). Do konce roku 2010 se situace 
ještě mírně zhoršila, avšak nárůst už nebyl tak výrazný - 69 tis. uchazečů o práci, PNO ve výši 
8,5 % a 23,5 uchazečů na jedno volné pracovní místo. Podobně negativní vývoj proběhl i 
v rámci celé ČR, ale hodnoty všech sledovaných ukazatelů zůstaly na nižší úrovni. Rok 2011 
pak znamenal mírné zlepšení. Počet uchazečů o práci se snížil o téměř 7 tis. osob na 63 tis. 
(tj. o 9,5 % stejně jako na úrovni celé ČR). Podobně nezaměstnanost poklesla o 0,9 
procentního bodu na 7,6 % (v ČR dokonce pod 7 %), avšak klesl i počet volných míst, takže na 
jedno volné pracovní místo připadalo stále více než 20 uchazečů (22,6). V ČR celkový počet 
volných míst vzrostl o více než 5 tis., čímž na jedno místo připadalo 14,2 uchazečů.  
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Obr. 2: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Jihomoravském kraji a v ČR v letech 2008–2017 (vždy k 31. 12.) 

 
Pramen: Časové řady míry nezaměstnanosti a podílu nezaměstnaných osob, Úřad práce ČR, 2018; Uchazeči o 
zaměstnání a volná pracovní místa, Úřad práce ČR, 2018; vlastní zpracování 

 
Rok 2012 však přinesl v souvislosti s negativním vývojem českého hospodářství opětovné 
zhoršení situace na trhu práce i v Jihomoravském kraji. K 31. 12. 2012 tak bylo registrováno 
v Jihomoravském kraji 66,4 tis. uchazečů o práci (meziroční nárůst o 3,7 tis. osob, tj. 5,9 %, 
v ČR dokonce o 7,2 %). Nezaměstnanost dosáhla výše 8,1 % (nárůst o 0,6 procentního bodu, 
v ČR o 0,8 p.b.), počet volných míst opět klesl na necelých 2,3 tis., takže počet uchazečů o 
jedno volné pracovní místo se zvýšil na 29, což bylo dosavadní maximum. Ani na úrovni ČR 
volných míst nepřibylo, ale hodnoty byly poloviční ve srovnání s krajem (na jedno hlášené 
pracovní místo připadalo 15,6 uchazečů).  
 
Na konci roku 2013 bylo v Jihomoravském kraji i v ČR dosaženo nejvyšších hodnot u všech 
ukazatelů za celé sledované období. Počet uchazečů dosáhl téměř hranice 72 tis. a 
meziročně vzrostl o 8,3 % (v ČR se přiblížil 600 tis. a zvýšil se o 9,4 %, tedy ještě výrazněji). 
Počet volných míst v kraji klesl na 2,2 tis., což bylo ve sledovaném období doposud nejméně, 
v ČR se udržel mírně nad hranicí 35 tis. Na jedno místo tak v kraji připadalo téměř 32 
uchazečů, což bylo rovněž historicky nejvíce (v ČR 17). Podíl nezaměstnaných osob činil 
8,9 %, v celé ČR 8,2 %. Na obou úrovních se meziročně zvýšil o 0,8 p.b. Přesto lze v roce 2013 
identifikovat znaky počínajícího ekonomického oživení, které však mělo na pokles 
nezaměstnanosti jako vždy mírně opožděný dopad.  
 
Pro rok 2014 se očekávalo další oživení ekonomiky v celé ČR a s tím již konečně také zlepšení 
situace na trhu práce. Tyto předpoklady se potvrdily, když počet uchazečů na úrovni celé ČR 
meziročně po dvou letech klesl, a to o téměř desetinu na necelých 542 tis. V Jihomoravském 
kraji došlo ke snížení počtu uchazečů o zaměstnání na 66,2 tis., tedy o 8 %. Podíl 
nezaměstnaných osob se snížil shodně na úrovni republiky i kraje o 0,7 p.b., ale v kraji stále 
překračoval osmiprocentní hranici. Z hlediska nabídky práce došlo k nárůstu počtu hlášených 
volných pracovních míst. V Jihomoravském kraji se jejich počet zvýšil meziročně na téměř 
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dvojnásobek, v rámci celé ČR vzrostl o dvě třetiny. Na jedno volné pracovní místo hlášené na 
úřadech práce tak v ČR připadalo 9,2 a v Jihomoravském kraji 14,6 uchazečů, tedy zhruba 
polovina ve srovnání s koncem roku 2013.  
 
Obr. 3: Počet uchazečů o zaměstnání připadajících na jedno volné pracovní místo v Jihomoravském kraji a v 
ČR v letech 2008–2017 (k 31. 12.) 

 
Pramen: Časové řady míry nezaměstnanosti a podílu nezaměstnaných osob, Úřad práce ČR, 2018; Uchazeči o 
zaměstnání a volná pracovní místa, Úřad práce ČR, 2018; vlastní zpracování 

 
Rok 2015 se již nesl v duchu pozitivního ekonomického vývoje, neboť počet nezaměstnaných 
registrovaných na úřadech práce klesl v Jihomoravském kraji o více než 10 tis., což 
představovalo 15,4 % (v ČR 16,4 %). PNO se snížil na jižní Moravě o 1,2 p.b. na 7 % a v ČR na 
6,2 %. Počet hlášených míst se meziročně opět téměř zdvojnásobil. Velmi příznivý, i když ne 
již tak intenzivní nárůst počtu volných pracovních míst pokračoval i v roce 2016, na jehož 
konci bylo v kraji evidováno 11,2 tis. míst, v ČR přes 130 tis. Na jedno místo připadalo 4,4 
uchazečů, v celé ČR pak 2,9. PNO se přiblížil předkrizovému stavu na necelý jeden procentní 
bod.  
 
Počet uchazečů v Jihomoravském kraji na konci roku 2016 byl již nižší než 50 tis. (v ČR jich 
bylo méně než 400 tis.), nicméně v lednu 2017, jako tradičně, došlo k mírnému zvýšení jejich 
počtu. Hranice 50 tis. však již překročena nebyla (obdobně v ČR se nedostal nad 390 tis.). Do 
konce roku došlo k největšímu poklesu počtu nezaměstnaných v kraji za posledních 10 let, a 
to o téměř 12 tis. osob (tj. o 24 %, v ČR obdobně – pokles o téměř 100 tis., tzn. o 26,4 %). 
Mnohem výraznější byl nárůst počtu volných pracovních míst – v Jihomoravském kraji vzrostl 
o 5,6 tis., tedy o polovinu v porovnání s rokem předchozím, v ČR pak o 84,1 tis., tj. o 63,5 %. 
Soulad mezi nabídkou a poptávkou byl téměř úplný, neboť v ČR připadalo na jedno místo 
v přepočtu pouze 1,3 uchazečů, v Jihomoravském kraji pak 2,2, což byla situace dosud 
nevídaná. Podíl nezaměstnaných osob klesl na jihu Moravy pod hranici 5 % a v celé ČR 
dokonce pod hranici 4 %. Přestože byl vývoj ve sledovaném území velmi pozitivní, 
z relativních ukazatelů lze pochopit, že v rámci ČR existovaly regiony, kde byl vývoj ještě 
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mnohem příznivější. Postavení Jihomoravského kraje mezi ostatními regiony je analyzováno 
níže. 
 
2.3 Vývoj struktury uchazečů o zaměstnání 2008-2017 
 
Situaci na trhu práce lze hodnotit rovněž z hlediska změn ve struktuře uchazečů o 
zaměstnání. Následující tabulka zachycuje vývoj struktury uchazečů a podíl nezaměstnaných 
osob podle pohlaví. Mezi registrovanými nezaměstnanými převažovali v letech ekonomické 
krize muži (nejvýrazněji v roce 2010 – 53 % všech uchazečů o zaměstnání), což byla odlišná 
situace ve srovnání s lety, které lze považovat za vrchol ekonomické konjunktury v ČR 
předcházející globální ekonomické krizi (roku 2008 ženy tvořily dokonce 54,5 % všech 
uchazečů), i s posledními třemi roky, když však ženy převažovaly pouze mírně. Krize totiž 
silně zasáhla především průmysl a stavebnictví, v nichž ve větší míře pracují muži. I 
v současnosti však platí, že ženy mají na trhu práce ztížené podmínky pro uplatnění, a to 
z důvodů na trhu práce v ČR stále panujících genderových rozdílů (nižší mzdy žen než mužů 
na obdobných pozicích), výpadku z pracovního procesu spojeného s péčí o děti, stále 
nedostatečné, ale v posledních letech zlepšujících se podmínek pro práci na zkrácený úvazek 
apod. Bohužel ukazatel PNO již na rozdíl od předchozí specifické míry registrované 
nezaměstnanosti podle pohlaví není schopen tyto rozdíly plně podchytit (viz následující 
tabulka).  
 
Tab. 4: Struktura uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob (PNO) podle pohlaví v Jihomoravském 
kraji v letech 2008–2017 (k 31. 12.) 

Rok 
Celkem Muži Ženy 

abs. PNO abs. PNO abs. PNO 

2008 43 063 5,1 20 242 4,8 22 821 5,4 

2009 65 944 8,1 34 684 8,4 31 260 8,0 

2010 69 342 8,5 36 848 9,1 32 494 8,1 

2011 62 722 7,6 32 418 8,0 30 304 7,6 

2012 66 435 8,1 34 049 8,4 32 386 8,2 

2013 71 970 8,9 37 195 9,1 34 775 8,7 

2014 66 203 7,5 33 287 7,4 32 916 7,5 

2015 56 032 6,2 27 652 6,1 28 380 6,4 

2016 49 032 6,1 24 342 6,0 24 690 6,2 

2017 37 290 4,6 18 424 4,5 18 866 4,7 

Pramen: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa, Úřad práce ČR, 2009–2018 
 

Poměrně stabilní zůstává struktura uchazečů podle věku. Většina mladých obyvatel se 
věnuje studiu, proto se podíl uchazečů ve věku do 19 let pohyboval v posledních deseti 
letech pod hranicí 5 %. V roce 2014 se výrazně snížil (pod 2 tis. osob, tj. pod 3 %), na což má 
vliv i demografický vývoj v druhé polovině devadesátých let (pokles počtu narozených dětí). 
Na nízkých hodnotách zůstal i v roce 2017. Velmi nízký je i podíl uchazečů ve věku 60 let a 
více, protože pokud v tomto věku přijdou o práci, volí poměrně často variantu předčasného 
důchodu, avšak na druhé straně se prodlužuje hranice věku odchodu do důchodu, proto v 
posledních pěti letech absolutní počet i relativní podíl nezaměstnaných ve věku nad 60 let 
rostl (mezi roky 2008 a 2017 se jejich počet i podíl více než ztrojnásobil a vyšplhal na 3,3 tis. a 
9 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání). Zbývající uchazeči o práci jsou rozděleni 
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relativně rovnoměrně do ostatních čtyř věkových kategorií, což však neodpovídá věkové 
struktuře všech obyvatel Jihomoravského kraje.  
 
Tab. 5: Struktura uchazečů o zaměstnání podle věku v Jihomoravském kraji v letech 2008–2017 
(k 31. 12.) 

Rok 
do 19 let 20 – 29 let 30 – 39 let 40 – 49 let 50 – 59 let 60 let a více 

Celkem 
Prům. 

věk abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

2008 1 923 4,5 10 257 23,8 9 982 23,2 8 546 19,8 11 333 26,3 1 022 2,4 43 063 39,6 

2009 2 856 4,3 16 953 25,7 15 728 23,9 13 082 19,8 15 889 24,1 1 436 2,2 65 944 39,0 

2010 2 681 3,9 17 065 24,6 16 873 24,3 13 884 20,0 17 118 24,7 1 721 2,5 69 342 39,4 

2011 2 627 4,2 16 316 26,0 15 253 24,3 12 745 20,3 14 684 23,4 1 097 1,7 62 722 38,9 

2012 2 763 4,2 16 988 25,6 15 943 24,0 13 423 20,2 15 485 23,3 1 833 2,8 66 435 38,4 

2013 2 497 3,5 18 174 25,3 17 351 24,1 14 936 20,8 16 509 22,8 2 503 3,5 71 970 39,1 

2014 1 879 2,8 15 626 23,6 15 882 24,0 14 177 21,4 15 755 23,8 2 884 4,4 66 203 40,3 

2015 1 579 2,8 12 231 21,8 13 050 23,3 12 341 22,0 13 816 24,7 3 015 5,4 56 032 41,0 

2016 1 352 2,8 9 897 20,2 11 094 22,6 11 107 22,7 12 148 24,7 3 434 7,0 49 032 41,7 

2017 1 025 2,7 6 891 18,5 7 929 21,3 8 504 22,8 9 593 25,7 3 348 9,0 37 290 42,7 

IZ 53,3 60,0 67,2 77,7 79,4 91,8 99,5 115,2 84,6 97,7 327,6 375,0 86,6 3,1 

Pramen: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa, Úřad práce ČR, 2009–2018 
Prům. věk = průměrný věk, IZ – index změny 2017/2008 (v %); v případě průměrného věku rozdíl v letech 

 
Na konci roku 2008 byla nejsilnější skupina uchazečů ve věku 50–59 let (26,3 %), avšak její 
podíl se postupně snižoval až na 22,8 % v roce 2013. Poté znovu začal růst, ale i na konci 
roku 2016 se udržel pod jednou čtvrtinou. Tuto hranici překročil v roce 2017 a již třetí rok po 
sobě šlo znovu o nejpočetnější skupinu. Zhruba stejným dílem byly až do roku 2014 
zastoupeny kategorie 20-29 s 30–39 let. V období ekonomické krize dominovali mezi 
nezaměstnanými ti ve věku 20-29 let (v letech 2009-2013 byl jejich podíl zhruba čtvrtinový a 
s výjimkou roku 2010 vždy nejvyšší). Na konci roku 2016 však tvořili mladí lidé pouze pětinu a 
o rok později jen 18,5 %. Podíl mladých lidí se bude v následujících letech pravděpodobně 
ještě snižovat, neboť věku 20-29 let budou dosahovat slabé ročníky narozené v devadesátých 
letech. Průměrný věk registrovaného nezaměstnaného v letech 2008 až 2017 nejprve klesal z 
39,6 let na 38,4 v roce 2012, poté však znovu začal růst a na konci roku 2017 již činil 42,7 let. 
Lze tedy konstatovat, že ekonomická krize postihla především věkové kategorie, pro které je 
pracovní aktivita typická (30-59 let), kdežto v období hospodářského růstu se projevuje 
složitost v uplatňování na trhu práce u marginálních skupin, především u osob starších 60 let.  
 
Také struktura uchazečů o zaměstnání podle vzdělání zůstává v Jihomoravském kraji 
v posledních deseti letech v podstatě stabilní; mírně klesá podíl osob s nejvýše základním 
vzděláním a roste podíl vysokoškoláků, což jsou však trendy týkající se celé populace. Stále 
však platí, že se zvyšujícím se vzděláním roste také uplatnitelnost na trhu práce. Zatímco 
v celkové populaci kraje (15leté a starší) jsou osoby s nejvýše základním vzděláním 
zastoupeny necelými 13 procenty, na počtu uchazečů o zaměstnání se podílejí více než 
čtvrtinou. Navíc - přestože se tento podíl za posledních deset let v populaci kraje snížil o 
30 %, mezi uchazeči se téměř nezměnil. Podíl vyučených středoškoláků a středoškoláků 
s maturitou na obyvatelstvu v kraji nezaznamenal výrazné změny a obdobné je to i v případě 
uchazečů o zaměstnání. Mezi nimi však tvoří vyučení dvě pětiny, kdežto mezi celou populací 
již pouze necelou třetinu. Opačně je to v případě středoškoláků s maturitou, kteří mezi 
obyvatelstvem kraje představují zhruba třetinu, ale na úřadě práce pouze čtvrtinu všech 
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nezaměstnaných. Přestože se počet vysokoškoláků v evidenci úřadů práce za posledních 
deset let zvýšil o téměř 27 % a jejich podíl bezmála o polovinu, tvoří mezi nezaměstnanými 
pouze necelých 9 %, což je výrazně méně než v celkové populaci kraje (22,7 %). Navíc je 
třeba poznamenat, že jejich podíl se v populaci zvyšuje rychleji než mezi uchazeči o 
zaměstnání (za posledních deset let vzrostl o dvě třetiny). Na jedné straně je toto pozitivní 
zjištění, neboť Jihomoravský kraj v současnosti disponuje více než třemi tisícovkami volné 
pracovní síly s vysokoškolským vzděláním, ale na druhé straně je zarážející, že i v době velmi 
vysokého počtu volných pracovních míst nenajdou tito uplatnění.  
 
Tab. 6: Struktura uchazečů o zaměstnání podle vzdělání v Jihomoravském kraji v letech 2008–2017 
(k 31. 12.) 

Rok 
Základní SŠ bez maturity SŠ s maturitou Vysokoškolské 

Celkem 
abs. % abs. % abs. % abs. % 

2008 11 333 26,3 18 458 42,9 10 730 24,9 2 542 5,9 43 063 

2009 15 514 23,5 29 933 45,4 16 677 25,3 3 820 5,8 65 944 

2010 15 820 22,8 31 418 45,3 17 746 25,6 4 358 6,3 69 342 

2011 14 736 23,5 27 328 43,6 16 273 25,9 4 385 7,0 62 722 

2012 15 672 23,6 29 469 44,4 16 681 25,1 4 613 6,9 66 435 

2013 16 866 23,4 31 120 43,3 18 508 25,7 5 476 7,6 71 970 

2014 15 525 23,5 27 955 42,2 17 510 26,4 5 213 7,9 66 203 

2015 13 430 24,0 23 280 41,5 14 664 26,2 4 658 8,3 56 032 

2016 12 267 25,0 20 226 41,3 12 439 25,4 4 100 8,4 49 032 

2017 9 576 25,7 15 041 40,3 9 449 25,3 3 224 8,7 37 290 

IZ 84,5 97,7 81,5 93,9 88,1 101,6 126,8 147,5 86,6 

Pramen: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa, Úřad práce ČR, 2009–2018 
IZ – index změny 2017/2008 (v %) 

 
Částečnou odpověď nabízí údaje o počtu uchazečů připadajících na jedno volné hlášené 
pracovní místo strukturované dle vzdělanostních kategorií. Zatímco v případě osob se 
základním vzděláním je soulad úplný a každý nezaměstnaný v regionu by teoreticky našel 
uplatnění, pokud by se mělo rozhodovat jen na základě vzdělání, v případě osob vyučený již 
připadají na jedno místo pro ně určené tři uchazeči, u středoškoláků s maturitou 5,6 
uchazečů a u vysokoškoláků pět nezaměstnaných. Je tedy zřejmé, že na úřady práce jsou 
hlášena především pracovní místa vyžadující nižší či žádnou kvalifikaci. Osoby s vyšším 
vzděláním jsou pak spíše odkázány na vlastní iniciativu při hledání zaměstnání. 
 
Z hlediska délky evidence uchazečů o zaměstnání na úřadech práce se pochopitelně jeví jako 
nejproblematičtější skupina osob, které jsou dlouhodobě nezaměstnané (tj. více než 12 
měsíců). Od počátku ekonomické krize jejich počet rychle rostl (ze 13 tis. z konce roku 2008, 
kdy dosáhl minima posledních deseti let, na 29,3 tis. v roce 2014, tj. na více než 
dvojnásobek), ale hospodářské oživení mělo pozitivní dopad i na dlouhodobě nezaměstnané, 
jichž bylo na konci roku 2016 registrováno již méně než 20 tis., což představovalo necelé dvě 
pětiny z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Během roku 2017 se jejich počet redukoval 
na 13,4 tis., tedy zhruba na hodnoty z roku 2008, a jejich podíl klesl na 35,8 %. I přes tento 
pozitivní vývoj tvoří dlouhodobě nezaměstnaní stále největší skupinu mezi uchazeči o 
zaměstnání. Významný podíl na tom má především město Brno, kde dlouhodobě 
nezaměstnaní představují 45 % všech uchazečů. Za pozitivní však lze považovat to, že se 
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zastavil růst průměrné délky evidence, i když těsně pod hranicí 700 dní, takže průměrný 
nezaměstnaný zůstává v evidenci úřadů práce bez jednoho měsíce téměř dva roky.  
 
Tab. 7: Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky evidence v Jihomoravském kraji v letech 2008–2017 
(k 31. 12.) 

Rok 
do 3 měsíců 3 - 6 měsíců 6 - 12 měsíců nad 12 měsíců 

Celkem 
Prům. 
délka abs. % abs. % abs. % abs. % 

2008 15 601 36,2 8 184 19,0 6 241 14,5 13 037 30,3 43 063 522 

2009 20 780 31,5 14 370 21,8 14 882 22,6 15 912 24,1 65 944 407 

2010 23 003 33,2 11 975 17,3 11 550 16,7 22 814 32,9 69 342 444 

2011 18 191 29,0 11 484 18,3 9 850 15,7 23 197 37,0 62 722 503 

2012 17 996 27,1 12 283 18,5 12 046 18,1 24 110 36,3 66 435 514 

2013 18 362 25,5 12 202 17,0 12 362 17,2 29 044 40,4 71 970 561 

2014 16 254 24,6 10 203 15,4 10 425 15,7 29 321 44,3 66 203 637 

2015 15 465 27,6 8 777 15,7 8 154 14,6 23 636 42,2 56 032 680 

2016 14 379 29,3 7 756 15,8 7 509 15,3 19 388 39,5 49 032 695 

2017 12 369 33,2 6 169 16,5 5 394 14,5 13 358 35,8 37 290 695 

IZ 79,3 91,7 75,4 86,8 86,4 100,0 102,5 118,2 86,6 133,1 

Pramen: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa, Úřad práce ČR, 2009–2018 
Prům. věk = průměrný věk, IZ – index změny 2017/2008 (v %) 

 
Druhé nejsilnější postavení měli krátkodobě nezaměstnaní (do 3 měsíců). Jejich podíl byl 
nejvyšší v roce 2008 a přes mírné snížení byla tato skupina nejsilnější i v roce 2009 a 2010. 
Vyšší podíl během krize mohl být způsoben přechodným propouštěním z některých firem, 
které byly závislé na aktuálních zakázkách a zároveň nevyužily možnosti nástrojů typu 
částečné nezaměstnanosti (ponechání pracovníků doma s vyplácením poměrné části mzdy).  
 
Podíl uchazečů spadajících do zbývajících dvou skupin se srovnal se stavem před 
ekonomickou krizí. Nižší než v předchozích letech byl na konci roku 2017 podíl skupiny 
nezaměstnané v rozmezí tří až šesti měsíců, z nichž velkou část mohou tvořit absolventi škol 
zaevidovaní od července do září. Naopak podíl kolem 15 % si již čtvrtý rok za sebou udržuje 
skupina uchazečů zaevidovaných na pracovních úřadech v první polovině roku, kteří ani po 
půl roce a po vyčerpání případné podpory v nezaměstnanosti nejsou schopni najít si práci.  
 
Co se týče struktury uchazečů podle zaměstnání dle tříd klasifikace zaměstnanosti KZAM, 
resp. od roku 2011 dle tříd CZ-ISCO, dlouhodobě nejvíce registrovaných nezaměstnaných 
náleží do kategorie pomocných a nekvalifikovaných pracovníků (9. třída), přičemž jejich podíl 
vykazoval ve sledovaném období hodnoty v rozmezí 25 % až 30 %. Ke snížení jejich podílu 
došlo během ekonomické krize, kdy se do evidence dostaly i další profese, ale nyní již opět 
dosahují zhruba stejných hodnot jako v roce 2008.  
 
Druhou a třetí nejčastější kategorií jsou pracovníci ve službách a prodeji (5. třída) a 
řemeslníci a opraváři (7. třída). Následují úředníci (4. třída) a obsluha strojů a zařízení včetně 
montérů (8. třída). Mírně klesá podíl registrovaných nezaměstnaných technických a 
odborných pracovníků (3. třída). V čase neměnný podíl 5 % připadá na specialisty (2. třída). 
Výčet zakončují uchazeči spadající do kategorií kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, 
lesnictví a rybolovu (6. třída) a zákonodárci a řídící pracovníci (1. třída).  
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Obr. 4: Struktura uchazečů podle zaměstnání (KZAM/CZ-ISCO) v Jihomoravském kraji v letech 2008–2017 
(k 31. 12.) 

 
Pramen: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa, Úřad práce ČR, 2009–2018 
Pozn.: Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO s účinností od 1. ledna 2011 nahradila rozšířenou Klasifikaci zaměstnání 
KZAM-R (vymezení hlavních tříd však zůstalo v podstatě zachováno). 

 
2.4 Vybrané skupiny uchazečů o zaměstnání v Jihomoravském kraji 
 
Mezi rizikovou skupinu uchazečů o zaměstnání patří v ČR a potažmo i v Jihomoravském kraji 
dlouhodobě osoby se zdravotním postižením (OZP). Jejich počet se v letech 2008 až 2017 na 
území Jihomoravského kraje snížil z 8,1 tis. na 6,1 tis., tj. o čtvrtinu obdobně jako v ČR. Klesl i 
podíl těchto uchazečů ze všech nezaměstnaných z 18,9 % na 16,2 %. Mezi okresy 
Jihomoravského kraje jsou zřejmé výrazné rozdíly. Obzvlášť nepříznivá situace panuje stále 
v okrese Blansko, kde i přes výrazný pokles během posledních deseti let tvořily na konci roku 
2017 osoby se zdravotním postižením 22,8 % všech uchazečů a pod pětinu neklesl jejich 
podíl ani v okrese Brno-venkov a Hodonín. Jediným okresem, kde se podíl OZP za posledních 
deset let zvýšil, je okres Vyškov, v němž OZP tvořily rovněž více než pětinu všech uchazečů o 
zaměstnání. Nejvyšší absolutní počet OZP byl registrován v Brně, ale zdravotně postižení se 
zde podíleli na celkovém počtu uchazečů jen 11,2 %, což bylo výrazně méně než před deseti 
lety. Obdobný relativní pokles nebyl zaznamenán v žádném jiném okrese v kraji, i když 
absolutní snížení zhruba o 500 OZP vykázal také okres Hodonín.  
 
Specifické postavení na trhu práce mají také čerství absolventi škol, tedy osoby, kterým od 
ukončení docházky do škol všech stupňů ještě neuplynuly dva roky, a mladiství pod 18 let (ti 
z celé skupiny tvoří průměrně zhruba pětinu). Mladí lidé bez praxe mívají často problémy 
uplatnit se na trhu práce hned po ukončení studia, neboť zaměstnavatelé je mnohdy 
považují za méně hodnotnou pracovní sílu, do níž se musí nejprve investovat. V případě 
nedostatku pracovních míst se pravděpodobnost uplatnění ještě snižuje. Naopak, pokud je 
kvalifikované volné pracovní síly nedostatek, jako právě v posledních letech, směřují 
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požadavky zaměstnavatelů i do řad absolventů škol bez praxe s pozitivním konstatováním, že 
absolventi jsou flexibilnější a adaptabilnější pracovní silou, bez závazků (např. péče o děti) a 
zaměstnavatelé je mohou do budoucna formovat dle svých požadavků a představ. 
 
Tab. 8: Počet osob se zdravotním postižením (OZP) a absolventů a mladistvých v evidenci úřadů práce 
v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2008 a 2017 

Území 
Počet uchazečů  

z toho OZP z toho absolventi a mladiství 

abs. % abs. % 

2008 2017 2008 2017 2008 2017 2008 2017 2008 2017 

Blansko 3 535 2 508 905 572 25,6 22,8 249 118 7,0 4,7 

Brno-město 12 641 13 296 2 076 1 485 16,4 11,2 672 457 5,3 3,4 

Brno-venkov 4 839 4 691 1 047 943 21,6 20,1 360 242 7,4 5,2 

Břeclav 4 429 3 380 863 622 19,5 18,4 406 185 9,2 5,5 

Hodonín 8 819 6 576 1 860 1 357 21,1 20,6 692 288 7,8 4,4 

Vyškov 2 452 1 816 456 387 18,6 21,3 204 63 8,3 3,5 

Znojmo 6 348 5 023 929 692 14,6 13,8 436 201 6,9 4,0 

JMK 43 063 37 290 8 136 6 058 18,9 16,2 3 019 1 554 7,0 4,2 

ČR 352 250 280 620 61 136 46 009 17,4 16,4 24 634 11 440 7,0 4,1 

Pramen: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa, Úřad práce ČR, 2009–2018 

 
Počet registrovaných nezaměstnaných absolventů a mladistvých se na území 
Jihomoravského kraje mezi roky 2008 a 2017 snížil z 3 tis. na 1,6 tis. (zhruba na polovinu, ale 
méně než v ČR – na 46,4 %). Důvodem je především demografický vývoj v devadesátých 
letech (absolventi středních škol jsou osoby s rokem narození v druhé polovině devadesátých 
let, u vysokých škol pak narození v první polovině devadesátých let). Je pravděpodobné, že 
právě v důsledku nástupu slabých ročníků z druhé poloviny devadesátých let mezi absolventy 
středních škol bude jejich počet mezi nezaměstnanými v následujících letech nadále klesat. 
V porovnání s celorepublikovým průměrem nebyly rozdíly nijak výrazné. Zanedbatelný podíl 
(pod 5 %) tvořili absolventi škol a mladiství v roce 2017 ve většině okresů s výjimkou Brna-
venkova a Břeclavi. Výrazně redukovat se podařilo mladé nezaměstnané v okrese Vyškov, 
který v roce 2008 vykazoval druhý největší podíl nezaměstnaných absolventů a mladistvých, 
kdežto v roce 2017 druhý nejnižší po Brně. 
 
2.5 Cizinci na trhu práce v Jihomoravském kraji 
 
Cizince v ČR sleduje průběžně Český statistický úřad (ČSÚ), např. jejich život v ČR, 
demografické aspekty, vzdělání, kriminalitu, zdravotní péči, ale také ekonomickou aktivitu, 
vždy však zhruba s ročním zpožděním (data za rok 2017 budou zveřejněna až v prosinci 
2018). Data za rok 2017 pro tuto kapitolu byla proto čerpána ze „Zprávy o situaci na 
krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2017 a strategie APZ v roce 2018“ Úřadu práce 
ČR, Krajské pobočky v Brně. 
 
Z následující tabulky plyne, že se počet cizinců s platným živnostenským oprávněním v 
Jihomoravském kraji snižoval v období ekonomické krize i těsně po ní, tedy v letech 2013 a 
2014. V posledních třech letech však cizinců ve většině okresů Jihomoravského kraje spíše 
přibývalo (s výjimkou okresu Brno-venkov). Pouze v okrese Hodonín za celé sledované 
období jejich počet vzrostl o více než 10 %, v ostatních spíše stagnoval a nejvýraznější pokles 
(o více než pětinu) byl zaznamenán v okrese Brno-venkov. Nejvíce cizinců s živnostenským 
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oprávněním bylo v celém sledovaném období registrováno ve městě Brně. Naopak nejméně 
cizinců s platným živnostenským oprávněním podnikalo v okrese Blansko (vždy méně než 
300).  
 
Tab. 9: Vývoj počtu cizinců s platným živnostenským oprávněním v okresech Jihomoravského kraje v letech 
2013–2017 (k 31. 12.) 

Území 2013 2014 2015 2016 2017 IZ 

Blansko 253  249  250  260 273 107,9 

Brno-město 4 259  4 037  4 068  4 203 4 180 98,1 

Brno-venkov 996  862  817  783 773 77,6 

Břeclav 512  496  498  514 523 102,1 

Hodonín 393  399  419  435 456 116,0 

Vyškov 359  357  337  337 349 97,2 

Znojmo 516  488  506  510 509 98,6 

Jihomoravský kraj 7 288  6 888  6 895  7 042 7 063 96,9 

Pramen: Cizinci v ČR 2017, ČSÚ, Praha, 2017; Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 
2017 a strategie APZ pro rok 2018, Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, 2018 
IZ – index změny 2017/2013 (v %) 

 
Tab. 10: Vývoj počtu cizinců registrovaných na Úřadě práce ČR v okresech Jihomoravského kraje v letech 
2013–2017 (k 31. 12.) 

Území Kategorie cizinců 2013 2014 2015 2016 2017 IZ 

Blansko 
Počet cizinců celkem 1 138 1 209 1 300 1 355 1 815 159,5 

Z toho občané EU* 696 752 886 1 023 1 356 194,8 

Brno-
město 

Počet cizinců celkem 25 379 23 610 26 304 31 410 34 714 136,8 

Z toho občané EU* 19 550 18 600 20 708 23 563 24 756 126,6 

Brno-
venkov 

Počet cizinců celkem 2 505 2 206 3 846 4 939 6 869 274,2 

Z toho občané EU* 2 041 1 717 2 918 3 511 4 534 222,1 

Břeclav 
Počet cizinců celkem 1 958 2 051 2 884 3 302 4 144 211,6 

Z toho občané EU* 1 831 1 893 2 548 2 964 3 528 192,7 

Hodonín 
Počet cizinců celkem 1 472 1 471 1 585 1 716 2 054 139,5 

Z toho občané EU* 1 374 1 365 1 447 1 585 1 805 131,4 

Vyškov 
Počet cizinců celkem 717 817 801 1 047 1 152 160,7 

Z toho občané EU* 620 679 652 836 901 145,3 

Znojmo 
Počet cizinců celkem 769 506 653 755 1 148 149,3 

Z toho občané EU* 511 369 460 526 821 160,7 

JMK 
Počet cizinců celkem 33 938 31 870 37 839 44 524 51 896 152,9 

Z toho občané EU* 26 623 25 375 30 125 34 008 37 701 141,6 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2015, BDO Advisory s.r.o., 2016; Zpráva o 
situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2017 a strategie APZ pro rok 2018, Úřad práce ČR, Krajská 
pobočka v Brně, 2018 
* včetně občanů EHP a Švýcarska 
IZ – index změny 2017/2013 (v %) 

Předchozí tabulka zachycuje vývoj počtu cizinců registrovaných na Úřadě práce ČR (dále ÚP) 
v Jihomoravském kraji. Ve srovnání s cizinci živnostníky je z ní patrný mnohem výraznější 
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nárůst v posledních pěti letech, a to především v okrese Brno-venkov, kde bylo registrováno 
v roce 2017 téměř 7 tis. cizinců, což bylo než 2,7krát více než v roce 2013. Více než dvakrát 
vzrostl počet cizinců registrovaných na ÚP také v okrese Břeclav. Naopak nejméně vzrostl 
počet cizinců registrovaných na ÚP v Brně (o 37 %).  
 
Celkový počet cizinců registrovaných na ÚP činil v roce 2017 v Jihomoravském kraji téměř 52 
tis., z toho absolutní většina (37,7 tis., tj. 72,5 %) byli cizinci z EU, EHP a Švýcarska. Nejvíce 
cizinců bylo tradičně evidováno v Brně (37,4 tis., tj. 72 %), nejméně naopak v okrese Znojmo 
(2,2 %). V okrese Vyškov, který vykazoval rovněž velmi nízký podíl cizinců, se jejich počet 
v roce 2016 vyšplhal nad tisícovou hranici a udržel se zde i v roce 2017. V posledních pěti 
letech se počet cizinců registrovaných na úřadech práce zvýšil v Jihomoravském kraji o 53 %, 
v případě občanů EU šlo o 42 %, takže nárůst počtu ostatních cizinců s původem v zemích 
mimo EU byl výraznější. K největšímu zvýšení počtu cizinců ze zemí EU, EHP a Švýcarska 
došlo kromě okresu Brno-venkov (2,2krát) také v okresech Blansko a Břeclav, a to téměř 
dvojnásobnému. Nejméně cizinců ze zemí EU přibylo v Brně (27 %) a o necelou třetinu to 
bylo také v okrese Hodonín.  
 
2.6 Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví v Jihomoravském kraji v období 
2012-2016 
 
Obr. 5: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců v národním hospodářství v Jihomoravském kraji a 
v ČR v letech 2012-2016 (přepočtené počty) 

 
Pramen: Časové řady základních ukazatelů trhu práce – únor 2018, ČSÚ, 2018, vlastní zpracování 

 
Údaje o průměrné hrubé měsíční mzdě v jednotlivých odvětvích, resp. sekcích CZ-NACE až do úrovně 
krajů lze získat z publikace ČSÚ „Časové řady základních ukazatelů statistiky práce“ s odstupem 
jednoho roku, tzn. v době zpracování zprávy za období 2012-2016. Z následujícího obrázku vyplývá, 
že průměrná mzda zaměstnanců působících v odvětvích národního hospodářství byla 
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v Jihomoravském kraji po celé sledované období na výrazně nižší úrovni než v celé ČR. Největší rozdíl 
byl zaznamenán v roce 2012 a činil 3,8 %. Mírné zlepšení z roku 2013 se v následujících letech již 
neopakovalo a za rok 2016 představoval rozdíl ve mzdách 3 %.  
 
Z níže uvedené tabulky vyplývá, že nejvyšší průměrné hrubé měsíční mzdy (nad 35 tis. Kč) pobírají 
dlouhodobě pracovníci působící v informačních a komunikačních činnostech, v těžbě a dobývání, 
peněžnictví a pojišťovnictví a také ve výrobě a rozvodu energií. Nad 30 tis. Kč se v roce 2016 dostala 
také mzda pracovníků v profesních, vědeckých a technických činnostech. V ostatních odvětvích 
průměrná mzda nedosahovala v Jihomoravském kraji 30 tis. Kč.  
 
Tab. 11: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců v národním hospodářství v Jihomoravském kraji 
v letech 2012-2016 (přepočetné počty) 

Sekce CZ-NACE 
Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců na přepočtené počty IZ 

2016/2012 2012 2013 2014 2015 2016 

zemědělství, lesnictví a 
rybářství 

18 677 19 721 20 786 20 866 21 563 115,5 

průmysl celkem 24 394 24 719 25 217 25 919 26 977 110,6 

těžba a dobývání 39 183 38 829 38 955 45 190 41 203 105,2 

zpracovatelský  24 030 24 448 24 931 25 618 26 770 111,4 

výroba a rozvod energií 35 132 34 021 33 523 33 216 36 369 103,5 

zásobování vodou, odpady 24 667 23 576 25 772 25 709 25 563 103,6 

stavebnictví 23 735 23 439 23 591 24 230 24 958 105,2 

velkoobchod a maloobchod 21 659 22 066 22 678 23 542 24 179 111,6 

doprava a skladování 20 844 21 199 21 746 22 536 23 850 114,4 

ubyt., stravov. a pohost. 11 815 11 979 12 323 13 210 14 149 119,8 

informační a kom. činnosti 42 845 44 011 43 419 47 153 45 510 106,2 

peněžnictví a pojišťovnictví 38 397 34 958 35 900 36 222 37 517 97,7 

činnosti v oblasti nemov. 19 552 17 955 17 542 18 858 19 602 100,3 

profesní, vědecké a 
technické činnosti 

27 977 28 133 28 868 31 532 32 298 115,4 

admin. a podpůrné činnosti 19 034 18 862 16 456 16 719 17 798 93,5 

veřejná správa a obrana 25 439 25 461 26 299 27 371 28 646 112,6 

vzdělávání 26 244 26 540 26 978 27 231 28 163 107,3 

zdravotní a sociální péče 25 733 25 412 25 906 27 210 28 464 110,6 

kult., zábav. a rekr. činnosti 18 976 19 293 19 634 20 604 22 299 117,5 

ostatní činnosti 19 014 19 980 20 252 21 672 22 253 117,0 

celkem 24 135 24 385 24 820 25 867 26 742 110,8 

Pramen: Časové řady základních ukazatelů trhu práce – únor 2018, ČSÚ, 2018, vlastní výpočty 

 
K největšímu nárůstu výše mzdy došlo v posledních pěti letech především v odvětvích, která 
vykazovala nejnižší mzdy, tedy v ubytování, stravování a pohostinství (téměř o 20 %), v kulturních, 
zábavních a rekreačních činnostech a také v ostatních činnostech (o 17 %) a více než 15% nárůst 
mezd zaznamenali zaměstnanci v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství a také pracovníci 
vykonávající profesní, vědecké a technické činnosti. Naopak pokles průměrné měsíční mzdy byl 
zaznamenán v případě administrativních a podpůrných činností (o 6,5 %) a také v peněžnictví a 
pojišťovnictví (2,3 %). Mzda se téměř nezměnila v činnostech v oblasti nemovitostí.  
 
Jak ukazuje tabulka č. 12, existují v Jihomoravském kraji odvětví, která vykazují vyšší průměrnou 
mzdu, než je republikový průměr. Jedná se především o odvětví těžba a dobývání, která sice 
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v Jihomoravském kraji není zastoupena nijak významně, ale jsou zde lokalizována sídla těžebních 
společností a vývojová pracoviště. Dlouhodobě mírně nadprůměrné jsou také mzdy ve stavebnictví, 
což opět může souviset s velkými stavebními firmami, které mají na území kraje, především v Brně, 
svá sídla. Nad průměrem ČR se drží také odvětví vzdělávání. Zde je příčinou vysoká koncentrace 
vysokých škol v Brně, jejichž pracovníci v řádech tisíců průměrné mzdy zvyšují. Obdobně je to i 
v případě zdravotnictví a sociální péče a také odvětví zásobování vodou a práce s odpady, i když zde 
nejsou rozdíly oproti průměru ČR v současnosti již tak zřejmé jako v předchozích letech. Naopak o 
více než 10 % nižší průměrné mzdy vykazuje odvětví výroba a rozvod energií, činnosti v oblasti 
nemovitostí, ale především peněžnictví a pojišťovnictví. Přestože jsou v tomto posledně jmenovaném 
odvětví mzdy velmi vysoké (přes 37 tis. Kč), dosahují zhruba tří čtvrtin oproti průměru ČR (průměr je 
výrazně navyšován mzdami v Praze, kde dlouhodobě přesahují 60 tis. Kč).  

 
Tab. 12: Vývoj indexů průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců v národním hospodářství (na přepočetné 
počty) v Jihomoravském kraji vůči průměru ČR v letech 2012-2016 dle sekcí CZ-NACE 

Sekce CZ-NACE 
Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců na přepočtené počty 

2012 2013 2014 2015 2016 

zemědělství, lesnictví a rybářství 96,1 96,9 97,4 96,2 95,0 

průmysl celkem, z toho: 96,7 97,2 96,3 96,4 96,5 

- těžba a dobývání 120,6 123,2 124,3 141,8 130,5 

- zpracovatelský  97,8 98,2 96,9 96,7 96,9 

- výroba a rozvod energií 82,7 82,3 81,4 82,0 88,2 

- zásobování vodou, odpady 103,9 99,9 106,6 103,9 102,0 

stavebnictví 103,6 104,7 102,7 101,0 102,2 

velkoobchod a maloobchod 92,9 95,4 94,7 94,2 93,4 

doprava a skladování 89,3 90,7 91,0 91,5 92,9 

ubyt., stravov. a pohost. 88,7 87,4 88,1 88,9 91,7 

informační a kom. činnosti 91,4 95,2 90,8 95,0 92,1 

peněžnictví a pojišťovnictví 76,1 76,3 74,8 74,6 75,2 

činnosti v oblasti nemov. 92,5 87,5 85,4 84,1 89,8 

profesní, vědecké a technické č. 85,1 87,4 88,1 93,2 94,7 

admin. a podpůrné činnosti 111,6 110,9 95,7 95,1 96,8 

veřejná správa a obrana 94,8 94,4 94,5 94,0 93,4 

vzdělávání 106,8 107,5 107,6 106,2 105,9 

zdravotní a sociální péče 101,9 101,3 100,8 100,6 101,6 

kult., zábav. a rekr. činnosti 92,3 93,2 92,6 93,1 94,8 

ostatní činnosti 97,0 100,8 99,8 103,9 103,1 

celkem 96,2 97,3 96,4 97,1 97,0 

Pramen: Časové řady základních ukazatelů statistiky práce – únor 2018, ČSÚ, 2018; vlastní výpočty 

 
2.7 Situace na trhu práce v Jihomoravském kraji v roce 2017 
 
Základní charakteristiky trhu práce Jihomoravského kraje ke konci jednotlivých měsíců roku 
2017 nabízí následující tabulka. Celkový počet uchazečů o zaměstnání v Jihomoravském kraji 
se v lednu zvýšil zhruba o 750 osob (tj. o 1,7 %), ale poté již opět začal klesat. Svého minima 
dosáhl počet uchazečů v první polovině roku v červnu (47,8 tis.) a po mírném prázdninovém 
zvýšení, jehož příčina je tradičně v evidenci nových absolventů škol, docházelo k dalšímu 
pozvolnému poklesu až do listopadu, kdy jich bylo evidováno nejméně (35 tis.).  
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Tab. 13: Vývoj základních charakteristik trhu práce v Jihomoravském kraji v roce 2017 

Měsíc 
Počet uchazečů 

Volná místa PNO (%) 
celkem ženy absolventi OZP 

prosinec 2016 49 032 24 690 2 188 7 113 11 228 6,1 

leden 49 881 24 470 1 753 7 136 11 626 6,2 

únor 48 859 23 917 1 720 7 136 12 667 6,1 

březen 45 829 22 914 1 600 6 955 13 359 5,7 

duben 42 056 21 625 1 433 6 670 13 799 5,2 

květen 39 456 20 731 1 208 6 459 15 031 4,8 

červen 38 043 20 418 1 049 6 348 15 481 4,7 

červenec 38 901 21 306 1 233 6 390 15 570 4,8 

srpen 38 258 21 134 1 402 6 288 16 913 4,7 

září 36 921 19 951 1 879 6 112 17 298 4,5 

říjen 35 442 18 999 1 622 5 989 17 123 4,3 

listopad 35 037 18 615 1 352 5 959 16 470 4,3 

prosinec 37 290 18 866 1 281 6 058 16 826 4,6 

Index změny 2017/2016 76,1 76,4 58,5 85,2 149,9 75,4 

Pramen: Měsíční statistika nezaměstnanosti, Úřad práce ČR, 2017, 2018 
PNO – podíl nezaměstnaných osob 

 
Obr. 6: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání dle pohlaví a podílu nezaměstnaných osob (PNO) 
v Jihomoravském kraji v roce 2017 

 
Pramen: Měsíční statistika nezaměstnanosti, Úřad práce ČR, 2017, 2018 
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nastal úbytek bezmála o 12 tis. uchazečů, tj. o 23,9 % (v ČR o 26,4 %). Obdobný pokles nastal 
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V průběhu roku 2017 docházelo rovněž k poklesu počtu absolventů škol, což je logický vývoj, 
protože (alespoň někteří) absolventi postupně nacházeli zaměstnání s tím, jak se 
prodlužovala doba od jejich ukončení studia v letech 2015 a 2016, případně na počátku roku 
2017 u vysokoškoláků. Minima v počtu evidovaných absolventů bylo dosaženo v červnu (1,1 
tis.). Příchod nových absolventů se projevil růstem jejich počtu až do září, na jehož konci jich 
bylo v evidenci úřadů práce téměř 1,9 tis., tedy nejvíce v roce. Do konce roku 2017 se počet 
registrovaných nezaměstnaných absolventů snížil na 1,3 tis., tedy meziročně o více než dvě 
pětiny. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů se pohyboval mezi 3 a 5 %. 
 
Počet osob se zdravotním postižením (OZP) v průběhu roku 2017 pozvolna klesal až do 
listopadu, kdy nedosahoval ani 6 tis. Tato hranice byla v prosinci mírně překročena, ale 
meziroční pokles činil téměř 15 %. Pokles počtu OZP v evidenci úřadů práce byl tak méně 
intenzivní než v případě všech uchazečů, takže se jejich podíl na celkovém počtu 
registrovaných nezaměstnaných mírně zvýšil (meziročně o 1,8 p.b.).  
 
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu Jihomoravského kraje ve věku 15 – 64 let se 
během roku 2017 pohyboval mezi 4,3 % (říjen, listopad) a 6,2 % (leden), ale byl stále vyšší 
než celorepublikový průměr. Sezónní charakter vývoje je typický pro většinu oblastí ČR a 
souvisí s přibývajícím množstvím pracovních příležitostí v zemědělské výrobě, ve stavebnictví 
a cestovním ruchu v průběhu jarních a letních měsíců a s jejich nedostatkem na podzim a 
v zimě. Meziročně se hodnota PNO snížila obdobně jako v případě uchazečů o zhruba 
čtvrtinu.  
 
Obr. 7: Vývoj počtu hlášených volných pracovních míst v Jihomoravském kraji v roce 2017 

 
Pramen: Měsíční statistika nezaměstnanosti, Úřad práce ČR, 2017, 2018 

Velmi pozitivní byl nárůst počtu volných pracovních míst, a to meziročně o polovinu. Maxima 
bylo dosaženo v září, a to téměř 17,3 tis., minima v lednu – 11,6 tis. Do konce roku se počet 
volných míst sice mírně snížil, ale udržel se nad hranicí 16,8 tis.  
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Stav základních charakteristik trhu práce v okresech Jihomoravského kraje na konci let 2016 
a 2017 zachycuje následující tabulka. Meziročně došlo k poklesu počtu uchazečů o 
zaměstnání ve všech okresech, nejvýrazněji v okrese Blansko (o 28 %). I u ostatních byl 
pokles více než pětinový. Tomu odpovídal i vývoj ukazatele PNO, který se snížil nejvíce 
v okrese Hodonín a Brno-město (o 1,7 a 1,8 p.b.), nejméně v okrese Vyškov (o 0,8 p.b.).  
 
Tab. 14: Vybrané charakteristiky trhu práce v okresech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2016 a 31. 12. 2017 

Území 
31. 12. 2016 31. 12. 2017 

Uchazeči VPM U/VPM PNO Uchazeči VPM U/VPM PNO 

Blansko 3 467 796 4,4 4,6 2 508 1 077 2,3 3,2 

Brno-město 17 516 3 809 4,6 6,7 13 296 6 336 2,1 5,0 

Brno-venkov 6 300 3 344 1,9 4,5 4 691 4 632 1,0 3,3 

Břeclav 4 420 897 4,9 5,5 3 380 1 336 2,5 4,3 

Hodonín 8 524 816 10,4 8,0 6 576 1 364 4,8 6,2 

Vyškov 2 375 910 2,6 3,6 1 816 1 164 1,6 2,8 

Znojmo 6 430 656 9,8 8,5 5 023 917 5,5 6,7 

Jihomoravský kraj 49 032 11 228 4,4 6,1 37 290 16 826 2,2 4,6 

Česká republika 381 373 132 496 2,9 5,2 280 620 216 629 1,3 3,8 

Pramen: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v ČR k 31. 12. 2016 a 2017, Úřad práce ČR, 2017, 2018 
VPM - volná pracovní místa, U/VPM - počet uchazečů připadajících na jedno volné pracovní místo, PNO - podíl 
nezaměstnaných osob 

 
Situace se meziročně výrazně zlepšila také z hlediska počtu hlášených volných pracovních 
míst. Největší nárůst jejich počtu byl zaznamenán opět v okrese Hodonín a Brno-město 
(zhruba o dvě třetiny). Právě u těchto dvou okresů se výrazně snížila také hodnota ukazatele 
„počet uchazečů na jedno volné pracovní místo“, neboť klesla pod polovinu hodnoty z roku 
2016. Pouze v okrese Znojmo připadalo na jedno hlášené místo více než 5 uchazečů, naopak 
v okrese Brno-venkov byla nabídka a poptávka po pracovní síle vyrovnaná a jako v jediném 
byla nižší, než činil průměr ČR. 
 
Na závěr této kapitoly je zařazeno několik srovnání Jihomoravského kraje s ostatními kraji 
ČR, resp. s celorepublikovým průměrem, protože jedině tak je možné říci, zda jsou 
vykazované hodnoty jednotlivých ukazatelů z oblasti trhu práce vysoké či nízké. Na konci 
roku 2017 převyšoval podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 – 64 let 
v Jihomoravském kraji (4,6 %) průměr ČR (3,8 %) spolu s dalšími třemi kraji, z toho pouze dva 
vykázaly ještě vyšší nezaměstnanost než studovaný kraj (Ústecký a Moravskoslezský). 
Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných osob zaznamenaly tradičně Hlavní město Praha a kraj 
Plzeňský, ale velmi nízká byla nezaměstnanost v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. 
 
Velmi podobně vypadá i srovnání počtu uchazečů připadajících na jedno volné pracovní 
místo – Jihomoravský kraj s 2,2 uchazeči na jedno místo zaujímal čtvrtou nejhorší pozici po 
Ústeckém, Moravskoslezském a Olomouckém kraji, nicméně hodnoty jsou s výjimkou 
prvních dvou krajů všude velmi nízké ve srovnání s předchozími roky ekonomické krize a 
rozdíly jsou nepatrné. Průměrná republiková hodnota (1,3) byla překročena také v Kraji 
Vysočina a ve Zlínském a Libereckém kraji.  
 
Obr. 8: Podíl nezaměstnaných osob v krajích ČR k 31. 12. 2017 
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Pramen: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v ČR k 31. 12. 2017, Úřad práce ČR, 2018 

 
Obr. 9: Počet uchazečů připadajících na jedno volné pracovní místo v krajích ČR k 31. 12. 2017 

 
Pramen: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v ČR k 31. 12. 2017, Úřad práce ČR, 2018 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

P
ra

h
a

St
ře

d
o

če
sk

ý

Ji
h

o
če

sk
ý

P
lz

eň
sk

ý

K
ar

lo
va

rs
ký

Ú
st

ec
ký

Li
b

er
ec

ký

K
rá

lo
vé

h
ra

d
ec

ký

P
ar

d
u

b
ic

ký

K
ra

j V
ys

o
či

n
a

Ji
h

o
m

o
ra

vs
ký

O
lo

m
o

u
ck

ý

Zl
ín

sk
ý

M
o

ra
vs

ko
sl

ez
sk

ý

%

PNO

Průměr ČR

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

P
ra

h
a

St
ře

d
o

če
sk

ý

Ji
h

o
če

sk
ý

P
lz

eň
sk

ý

K
ar

lo
va

rs
ký

Ú
st

ec
ký

Li
b

er
ec

ký

K
rá

lo
vé

h
ra

d
ec

ký

P
ar

d
u

b
ic

ký

K
ra

j V
ys

o
či

n
a

Ji
h

o
m

o
ra

vs
ký

O
lo

m
o

u
ck

ý

Zl
ín

sk
ý

M
o

ra
vs

ko
sl

ez
sk

ý

Počet uchazečů
připadajících na 1 volné
místo
Průměr ČR



 25 

V případě průměrné délky evidence uchazečů o zaměstnání se Jihomoravský kraj (695 dnů) 
nachází těsně nad republikovým průměrem (679 dnů). Tuto hodnotu překročily další tři kraje 
– Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský. Stejné tři kraje společně s tím Jihomoravským a 
také s Olomouckým krajem přesahují průměr ČR i z hlediska úrovně dlouhodobé 
nezaměstnanosti (podíl dlouhodobě nezaměstnaných z obyvatelstva ve věku 15-64 let, v ČR 
1,4 %). Naopak pod 1 % se úroveň dlouhodobé nezaměstnanosti na konci roku 2017 udržela 
v pěti krajích. 
 
 

Obr. 10: Průměrná délka evidence uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 31. 12. 2017 

 
Pramen: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v ČR k 31. 12. 2017, Úřad práce ČR, 2018 

 
Obr. 11: Dlouhodobá nezaměstnanost v krajích ČR k 31. 12. 2017 

 
Pramen: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v ČR k 31. 12. 2017, Úřad práce ČR, 2018 
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Do charakteristik trh práce lze zahrnout také průměrnou měsíční mzdu, která je však 
dostupná s ročním odstupem a je výrazně zkreslená mzdami v Praze, neboť průměrné 
republikové mzdy nedosáhl kromě Středočeského již žádný jiný kraj. Ten Jihomoravský se mu 
však výrazně přiblížil a průměrná mzda je zde třetí nejvyšší ze všech krajů. Rozdíly mezi kraji 
však nejsou tak výrazné a pohybují se vůči Praze v rozmezí 68 až 77 % (s výjimkou 
Středočeského kraje, který dosahuje téměř 80% úrovně mezd v Praze).  
 
Obr. 12: Průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v roce 2016 

 
Pramen: Časové řady základních ukazatelů trhu práce – únor 2018, ČSÚ, 2018 

 
V rámci interpretace mezikrajového srovnání lze říci, že Jihomoravský kraj v podstatě 
přesahuje ve všech ukazatelích celorepublikový průměr tím negativním směrem. Z hlediska 
předchozích čtyř ukazatelů nezaměstnanosti se Jihomoravský kraj pohybuje na třetím 
nejhorším místě za Ústeckým a Moravskoslezským krajem a ani při započtení průměrné 
mzdy se jeho postavení nezlepší. V roce 2014 to bylo ještě za Olomouckým krajem a o rok 
dříve i za Karlovarským krajem. Zlepšující se situace na trhu práce v ČR tedy vede k 
postupnému zhoršování postavení Jihomoravského kraje mezi ostatními kraji ČR. Nicméně 
rozdíly mezi Jihomoravským krajem a strukturálně postiženými kraji Ústeckým a 
Moravskoslezským jsou stále velmi výrazné, zatímco k Olomouckému a paradoxně také ke 
strukturálně postiženému Karlovarskému kraji má jižní Morava z hlediska vybraných 
ukazatelů velmi blízko. To dokazuje i následující obrázek vytvořený na základě shrnutí 
jednotlivých charakteristik (metodou bodování – porovnání s nejlepší hodnotou, tzn. čím 
vyšší, tím lepší) do souhrnného ukazatele trhu práce. Je na místě upozornit, že v případě 
dvou ukazatelů nezaměstnanosti – počet uchazečů o jedno volné pracovní místo a úroveň 
dlouhodobé nezaměstnanosti – dosahoval nejlepších hodnot Pardubický kraj, v případě 
délky evidence Jihočeský kraj a pouze podíl nezaměstnaných osob byl nejnižší v Praze. 
V souhrnu vychází tedy nejpříznivější situace na trhu práce kromě Prahy právě 
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v Pardubickém kraji a také Plzeňském. Nad průměrnou hodnotou za ČR se umístil také 
Jihočeský, Královéhradecký kraj a Středočeský kraj, za průměrné je pak možné požadovat 
podmínky ve Zlínském, Libereckém a Karlovarském kraji a také v Kraji Vysočina. Ostatní kraje 
včetně Jihomoravského již za průměrem zaostávají výrazněji.  
 
Obr. 13: Souhrnný ukazatel trhu práce v krajích ČR k 31. 12. 2017 

 
Pramen: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v ČR k 31. 12. 2017, Úřad práce ČR, 2018, Časové řady 
základních ukazatelů trhu práce – únor 2018, ČSÚ, 2018; vlastní výpočty 
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3. Výsledky dotazníkového šetření 
 

3.1 Hlavní parametry provedeného průzkumu 
 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, v prvním čtvrtletí 2018 organizoval Jihomoravský kraj 
zastoupený Krajským úřadem Jihomoravského kraje ve spolupráci s Úřadem práce České 
republiky, krajskou pobočkou v Brně dotazníkové šetření pod názvem „Průzkum 
zaměstnanosti Jihomoravského kraje k 31. 12. 2017“ (dále také Průzkum). Tentokrát bylo ze 
strany Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Brně obesláno zhruba 6,7 tis. subjektů, což bylo o 3 
tis. subjektů více než v roce 2017 a návratnost činila bezmála 2,7 tis. dotazníků, tj. 43 % (o 
rok dříve návratnost 72 %). 
 
Na rozdíl od loňského šetření nebylo tolik dotazníků dodáno duplicitně, tedy dva dotazníky 
za jeden subjekt (např. jak elektronicky, tak tištěnou formou). Tyto dotazníky byly vyřazeny 
(jednalo se tentokrát pouze o 21 dotazníků, loni 82 dotazníků). Dále byly od firem dodány 
některé dotazníky, které postihovaly zaměstnanost firmy v jiném kraji a/nebo údaje za 
Jihomoravský kraj byly nulové v obou časových horizontech (31. 12. 2017 či 31. 12. 2018). 
Takovýchto dotazníků bylo 9 a byly rovněž vyřazeny. Za některé subjekty s celostátní či 
regionální působností bylo dodáno více dotazníků s ohledem na působnost v jednotlivých 
okresech. Celkový počet analyzovaných záznamů tedy činil 2 765, což bylo o 172 více než 
v předchozím roce.  
 
Tab. 15: Struktura ekonomických subjektů účastnících se „Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 
31. 12. 2017“ a počet jejich pracovníků v okresech Jihomoravského kraje 

Území 

Počet organizací Počet pracovníků 

celkem 
s 20 a více 
pracovníky 

celkem 
ve firmách s 20 a 
více pracovníky 

Blansko 253 171 15 730 15 027 

Brno-město 1 162 816 114 378 110 660 

Brno-venkov 389 278 25 731 24 721 

Břeclav 232 163 18 493 17 798 

Hodonín 297 233 20 362 19 826 

Vyškov 206 137 15 103 14 499 

Znojmo 226 164 14 014 13 548 

Jihomoravský kraj 2 765 1 962 223 811 216 079 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 
 

Avizovaných 2 765 subjektů zaměstnávalo k 31. 12. 2017 celkem 223 811 osob. 
Dotazníkovým šetřením bylo tedy postiženo o téměř 4 tis. pracujících více než v roce 
předchozím (219 822 osob). Podíl firem s více než 20 zaměstnanci na celkovém počtu 
subjektů činil 71,0 % (nejvíce v okrese Hodonín – 78,5 %) a počet zaměstnanců v těchto 
firmách představoval 96,6 % všech šetřených pracujících (nejvíce opět v okrese Hodonín – 
97,4 %). Malé firmy do 20 pracovníků byly nejvíce zastoupeny v okrese Vyškov (téměř třetina 
z celkového počtu respondentů). Podíl ekonomických subjektů dle okresů Jihomoravského 
kraje ukazuje na výraznou dominanci okresu Brno-město, v němž jsou jich lokalizovány více 
než dvě pětiny (42,0 %) a zároveň více než polovina (51,1 %) zjištěného počtu zaměstnaných 
osob. 
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Obr. 14: Podíl firem a zaměstnanců účastnících se „Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 
2017“ podle okresů 

 
Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 
 

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že primární sektor dosahuje v kraji o něco nižších hodnot než 
dle výsledků VŠPS (3,0 %) a o něco nižší je také zastoupení sekundárního sektoru (dle VŠPS 
38,0 %), kdežto v terciéru byl podíl o něco vyšší než dle VŠPS (59,0 %). Rozdíly jsou velmi 
malé a v podstatě potvrzují, že VŠPS lze do úrovně krajů používat k analýze zaměstnanosti 
dle hlavních sektorů ekonomiky. 
 
Tab. 16: Zaměstnanost v hlavních sektorech ekonomiky dle „Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji 
k 31. 12. 2017“ podle okresů 

Území 

Počet pracovníků dle základních sektorů ekonomiky 

I. sektor II. sektor III. sektor 

abs. % abs. % abs. % 

Blansko 790 5,0 8 493 54,0 6 447 41,0 

Brno-město 206 0,2 24 598 21,5 89 574 78,3 

Brno-venkov 742 2,9 14 732 57,3 10 257 39,9 

Břeclav 850 4,6 9 411 50,9 8 232 44,5 

Hodonín 1 017 5,0 10 485 51,5 8 860 43,5 

Vyškov 626 4,1 8 495 56,2 5 982 39,6 

Znojmo 971 6,9 6 452 46,0 6 591 47,0 

Jihomoravský kraj 5 202 2,3 82 666 36,9 135 943 60,7 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Výsledky dotazníkového šetření dovolují orientačně odhadnout i sektorovou strukturu 
zaměstnanosti do úrovně jednotlivých okresů Jihomoravského kraje. Ve všech okresech kraje 
s výjimkou Brna-města bylo zastoupení primárního sektoru nadprůměrné, především 
v okrese Znojmo (6,9 %). Výrazné rozdíly mezi okresy Jihomoravského kraje existovaly v 
sekundárním sektoru ekonomiky: zatímco v Brně je soustředěna v průmyslu a stavebnictví 
jen pětina z celkového počtu zaměstnanců a v okrese Znojmo tvoří tento sektor 46 %, 
v okrese Brno-venkov a Vyškov přesahuje hranici 55 % a mírně nadpoloviční zastoupení 
sekundéru vykázaly také zbývající okresy. Terciární sektor naopak jasně dominuje ve městě 
Brně, kde dle dotazníkového šetření pracovaly na konci roku 2017 více než tři čtvrtiny 
(78,3 %) všech pracujících. V žádném jiném okrese nebyl podíl terciéru nadpoloviční a 
nejnižší podíl pracujících ve službách byl zjištěn v okresech Brno-venkov a Vyškov (pod 40 %).  
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Tab. 17: Reprezentativnost průzkumu z hlediska sektorové a odvětvové struktury zaměstnanosti 
v Jihomoravském kraji v roce 2017 

Sektory a odvětví 
Počet pracovníků (v tis. osob) Dotazníkové šetření 

/celkem (%) celkem dotazníkové šetření 

I. sektor 17,2 5,2 30,2 

II. sektor 217,2 82,7 38,1 

průmysl 165,5 72,9 44,0 

těžba a dobývání 1,7 0,5 29,4 

zpracovatelský  155,9 68,6 44,0 

výroba a rozvod energií 3,9 0,6 15,4 

zásobování vodou, odpady 4,0 3,2 80,0 

stavebnictví 51,7 9,8 19,0 

III. sektor 338,0 135,9 40,2 

velkoobchod a maloobchod 57,8 15,5 26,8 

doprava a skladování 33,2 11,0 33,1 

ubytování, stravování a pohostinství 21,2 2,7 12,7 

informační a komunikační činnosti 20,2 10,0 49,5 

peněžnictví a pojišťovnictví 9,8 4,7 48,0 

činnosti v oblasti nemovitostí 5,3 1,0 18,9 

profesní, vědecké a technické činnosti 29,1 4,7 16,2 

administrativní a podpůrné činnosti 12,0 3,4 28,3 

veřejná správa a obrana 42,5 20,3 47,8 

vzdělávání 40,7 31,4 77,1 

zdravotní a sociální péče 43,3 25,1 58,0 

kulturní, zábavní a rekreační činnosti 12,1 4,6 38,0 

ostatní činnosti 10,9 1,4 12,8 

celkem 572,4 223,8 39,1 

Pramen: Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil ve IV. čtvrtletí 
2017, ČSÚ 2018; Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018; 
vlastní výpočty 
 

Analýza reprezentativnosti průzkumu z hlediska struktury zaměstnanosti dle základních 
sektorů a odvětví ekonomiky v Jihomoravském kraji (porovnávání dat o zaměstnanosti 
v průzkumu k 31. 12. 2017 a dat zjištěných Výběrovým šetřením pracovních sil ve IV. čtvrtletí 
2017) ukázala, že průzkum zahrnoval téměř dvě pětiny všech zaměstnaných, tedy pracujících 
nejen v organizacích s 20 a více pracovníky, ale také v malých subjektech, včetně živnostníků. 
Z primárního sektoru bylo podchyceno 30,2 %, ze sekundárního 38,1 % a z terciárního 
sektoru 40,2 % všech zaměstnaných osob. V případě odvětvové struktury jsou v některých 
případech podíly nižší (méně než pětina), a to zejména u výroby a rozvodu energií, 
stavebnictví, ubytování, stravování a pohostinství, činností v oblasti nemovitostí, profesních, 
vědeckých a technických činností a také u ostatních činností. Naopak v případě 
zpracovatelského průmyslu bylo do průzkumu zahrnuto 44 % všech zaměstnaných 
v Jihomoravském kraji, dále 80 % z oblasti zásobování vodou a zpracování odpadů a z odvětví 
služeb byly vysoké hodnoty ve vzdělávání (77,1 %). Nižší podíl některých odvětví je 
pochopitelný z důvodu vyššího zastoupení malých subjektů (ubytování, stravování a 
pohostinství, činnosti v oblasti nemovitostí) nebo naopak lokalizaci sídel velkých společností 
působících celorepublikově mimo Jihomoravský kraj (energetické společnosti).  
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3.2 Struktura zaměstnanosti podle pohlaví pracovníků v sektorech a odvětvích ekonomiky 
 
Z celkového počtu 2 765 ekonomických subjektů, které byly podchyceny dotazníkovým 
šetřením, spadalo svojí hlavní ekonomickou činností dle klasifikace CZ-NACE nejvíce do 
sektoru služeb, a to 1 737, tj. 62,8 %. Do sekundárního sektoru bylo zařazeno celkem 897 
subjektů (32,4 %) a do primárního pak zbývajících 131 (4,8 %). V rámci sekundárního sektoru 
spadalo do průmyslu 701 a do stavebnictví 196 společností. Nejčetněji bylo zastoupeno 
odvětví hutnického a kovozpracujícího průmyslu (150 firem). Méně než 20 subjektů 
reprezentovalo odvětví těžby (12 subjektů), dřevozpracujícího průmyslu (16) a výrobu a 
rozvod energií (8). V terciéru nejvíce firem spadalo do odvětví vzdělávání (399) a obchodu 
(393). Z ostatních odvětví se průzkumu zúčastnilo již méně než 150 firem, z toho nejvíce 
patřilo do odvětví zdravotnictví a sociální péče (145) a veřejné správy (142). Nad sto subjektů 
reprezentovalo také odvětví profesních, vědeckých a technických činností (106) a ubytování, 
stravování a pohostinství (105). Méně než 50 subjektů spadalo do odvětví činnosti v oblasti 
nemovitostí a ostatní služby.  
 
Ekonomické subjekty, které byly analyzovány, zaměstnávaly k 31. 12. 2017 v Jihomoravském 
kraji 223 811 pracovníků, z toho nejvíce jich bylo koncentrováno do sektoru služeb (135 943, 
tj. 60,7 %). Sekundér soustředil 82 666 pracujících (36,9 %) a primér 5 202 osob (2,3 %). 
V rámci sekundárního sektoru pracovalo nejvíce osob v odvětví strojírenského průmyslu 
(13,2 tis., tj. 5,9 %) a více než pětiprocentní zastoupení mělo také odvětví hutnického a 
kovozpracujícího průmyslu (13,1 tis., tj. 5,8 %). Podíl pracujících ve stavebnictví činil pouze 
4,4 % a do průzkumu bylo zahrnuto 9,8 tis. osob. V rámci terciéru dominovalo opět odvětví 
vzdělávání, v němž působilo 31,4 tis. všech pracujících (14,0 %) a více než 20 tis. osob bylo 
koncentrováno také v odvětví zdravotní a sociální péče (25,1 tis., tj. 11,2 %). Přestože se 
průzkumu opět neúčastnilo Statutární město Brno (s výjimkou městské policie), přesáhl 
počet pracovníků veřejné správy a obrany hranici 20 tis. (20,3 tis., 9,1 %).  
 
Z celkového počtu pracovníků bylo 116 742 mužů (52,2 %) a 107 069 žen (47,8 %). Struktura 
zaměstnanců podle pohlaví plně neodpovídá struktuře v Jihomoravském kraji, neboť ve 
skutečnosti je podíl mužů na celkovém počtu zaměstnaných vyšší (dle VŠPS 55,8 %). Převaha 
mužů je však významnější především u malých podniků, které se průzkumu zúčastnily 
v menší míře.  
 
Dotazníkové šetření potvrdilo očekávání, že k největší disproporci v zastoupení mužské a 
ženské pracovní síly dochází ve výrobních sektorech (dvoutřetinové zastoupení mužů). 
Disproporce v sektoru služeb není až tak výrazná (mírně nadpoloviční zastoupení žen). 
Zřetelná převaha mužů nad ženami byla zaznamenána především při výrobě a rozvodu 
energií (82,6 %), ve stavebnictví (81,3 % všech zaměstnanců jsou muži), rovněž v těžebním 
průmyslu (78,8 %) a více než ¾ zastoupení mužů bylo zjištěno také v některých odvětvích 
zpracovatelského průmyslu, a to ve strojírenství (76,5 %), v hutnickém a kovozpracujícím 
průmyslu (76,2 %) a v průmyslu skla a stavebních hmot (76,2 %). Na druhou stranu tvořily 
ženy výraznou většinu všech zaměstnaných v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu 
64,2 %, nadpoloviční byl jejich podíl také v průmyslu papírenském a polygrafickém (52,8 %) a 
také v potravinářství (52,3 %). 
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Tab. 18: Struktura zaměstnanosti podle pohlaví v ekonomických subjektech účastnících se „Průzkumu 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ v jednotlivých sektorech a odvětvích ekonomiky 

Sektory a odvětví 
Počet 
firem 

Počet pracovníků 

celkem muži ženy 

abs. % abs. % abs. % 

I. sektor  131 5 202 2,3 3 487 67,0 1 715 33,0 

II. sektor 897 82 666 36,9 54 777 66,3 27 889 33,7 

průmysl 701 72 863 32,6 46 804 64,2 26 059 35,8 

těžební 12 458 0,2 361 78,8 97 21,2 

potravinářský 72 5 416 2,4 2 584 47,7 2 832 52,3 

textilní, oděvní a kožedělný 37 4 542 2,0 1 627 35,8 2 915 64,2 

dřevozpracující 16 591 0,3 414 70,1 177 29,9 

papírenský a polygrafický  29 2 398 1,1 1 133 47,2 1 265 52,8 

chemický 75 8 881 4,0 4 540 51,1 4 341 48,9 

sklářský a stavebních hmot 38 4 062 1,8 3 094 76,2 968 23,8 

hutnický a kovozpracující 150 13 049 5,8 9 943 76,2 3 106 23,8 

strojírenský 93 13 235 5,9 10 128 76,5 3 107 23,5 

elektrotechnický 55 10 625 4,7 6 326 59,5 4 299 40,5 

ostatní zpracovatelský 49 4 254 1,9 2 790 65,6 1 464 34,4 

opravy a instalace strojů a zařízení 22 1 532 0,7 988 64,5 544 35,5 

výroba a rozvod energií 8 579 0,3 478 82,6 101 17,4 

zásobování vodou, odpady 45 3 241 1,4 2 398 74,0 843 26,0 

stavebnictví 196 9 803 4,4 7 973 81,3 1 830 18,7 

III. sektor 1 737 135 943 60,7 58 478 43,0 77 465 57,0 

velkoobchod a maloobchod 393 15 495 6,9 7 428 47,9 8 067 52,1 

doprava a skladování 98 10 989 4,9 8 488 77,2 2 501 22,8 

ubytování, stravování a pohostinství 105 2 712 1,2 1 084 40,0 1 628 60,0 

informační a komunikační činnosti 83 10 013 4,5 7 393 73,8 2 620 26,2 

peněžnictví a pojišťovnictví 58 4 731 2,1 1 444 30,5 3 287 69,5 

činnosti v oblasti nemovitostí 37 1 020 0,5 445 43,6 575 56,4 

profesní, vědecké a technické činnosti 106 4 682 2,1 2 710 57,9 1 972 42,1 

administrativní a podpůrné činnosti 75 3 422 1,5 1 420 41,5 2 002 58,5 

veřejná správa a obrana 142 20 341 9,1 9 531 46,9 10 810 53,1 

vzdělávání 399 31 389 14,0 10 806 34,4 20 583 65,6 

zdravotní a sociální péče 145 25 112 11,2 4 880 19,4 20 232 80,6 

kulturní, zábavní a rekreační činnosti 70 4 621 2,1 2 079 45,0 2 542 55,0 

ostatní činnosti 26 1 416 0,6 770 54,4 646 45,6 

celkem 2 765 223 811 100,0 116 742 52,2 107 069 47,8 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Jiná situace panovala v sektoru služeb, ve kterém dle dotazníkového šetření k 31. 12. 2017 
pracovalo v Jihomoravském kraji více žen než mužů (57,0 % žen, 43,0 % mužů). Převahou žen 
se vyznačovala většina odvětví terciárního sektoru. Výjimkou bylo odvětví doprava a 
skladování, kde tvořili muži 77,2 %, informační a komunikační činnosti (73,8 %), profesní, 
vědecké a technické činnosti (57,9 %) a také ostatní služby (54,4 %).  
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Obr. 15: Struktura pracovníků podle pohlaví v ekonomických subjektech účastnících se „Průzkumu 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12.2017“ v sektorech a vybraných odvětvích  

 
Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 
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Největší převaha žen v terciéru byla zjištěna v odvětví zdravotní a sociální péče, ve kterém z 
celkového počtu zaměstnanců pracovalo 80,6 % žen. V pořadí druhým odvětvím služeb 
s převahou pracujících žen bylo peněžnictví a pojišťovnictví (69,5 %). Vyšší než dvoutřetinové 
zastoupení měly ženy také v odvětví vzdělávání, což jsou však výrazně nižší hodnoty než 
v případě VŠPS, dle kterého tvoří ženy v Jihomoravském kraji téměř 73 % všech pracujících 
v odvětví vzdělávání. Důvodem může být vyšší zastoupení vysokých škol v dotazníkovém 
šetření, na kterých pracuje více mužů než např. v základním vzdělávání. 
 

3.3 Struktura zaměstnanosti podle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání pracovníků 
v sektorech a odvětvích ekonomiky 
 
Dotazníkové šetření prokázalo nadprůměrnou kvalifikovanost pracovní síly v Jihomoravském 
kraji. Na konci roku 2017 byl podíl pracujících nejméně s maturitou (středoškolské vzdělání 
s maturitou a vysokoškolské vzdělání) 67,0 %, zatímco v ČR 62,0 % (údaje za ČR pocházejí 
z výsledků výběrového šetření pracovních sil za IV. čtvrtletí 2017). Vyšší kvalifikovanost byla 
způsobena vysokým zastoupením vzdělané pracovní síly v Brně; podíl osob nejméně 
s maturitou zde dle průzkumu činil 78,9 %. Vzdělanostní struktura pracujících v Brně je 
v souboru největších měst v ČR srovnatelná pouze s Prahou (81,4 %). V ostatních okresech 
Jihomoravského kraje byl podíl kvalifikované složky výrazně nižší a pohyboval se mezi 50,8 % 
(Znojmo) a 57,9 % (Blansko).  
 
Mezisektorové srovnání ukazatele „podíl pracujících nejméně s maturitou“ vyznívá 
jednoznačně příznivě pro terciární sektor (terciér – 79,0 %, sekundér – 49,3 %, primér –
35,8 %). Z jednotlivých odvětví mělo největší podíl výše kvalifikovaných osob informační a 
komunikační činnosti (98,3 %), peněžnictví a pojišťovnictví (98,1 %), veřejná správa (93,7 %) 
a profesní, vědecké a technické činnosti (92,2 %). Naopak nejvyšším podílem pracujících 
s pouze základním vzděláním se vyznačovalo odvětví administrativní a podpůrné činnosti 
(12,7 %) a ubytování, stravování a pohostinství (12,5 %); žádné z dalších odvětví terciéru 
nezaměstnávalo více než desetinu nekvalifikovaných pracovníků. Osoby vyučené najdou ve 
službách uplatnění především v odvětví dopravy a skladování (téměř poloviční podíl 
zaměstnanců představují osoby vyučené), v administrativní a podpůrné činnosti (37,9 %) a 
více než třetinu tvoří vyučení v odvětví v ubytování, stravování a pohostinství (36,7 %) a 
v činnostech v oblasti nemovitostí (34,3 %). 
 
Z definovaných průmyslových odvětví byl nejvyšší podíl zaměstnaných pouze se základním 
vzděláním zjištěn v odvětví potravinářského (16,9 %) a také textilního, oděvního a 
kožedělného průmyslu (14,1 %). Na druhé straně nejvyšší podíl osob nejméně s maturitou 
vykázalo ze zpracovatelského průmyslu odvětví elektrotechnického průmyslu (62,0 %) a 
oprav a instalací strojů a zařízení (59,3 %). Z dalších průmyslových odvětví mělo vzhledem 
k lokalizaci vedení v kraji vysoký podíl vzdělaných osob odvětví těžby (61,6 %) i výroby a 
rozvodu energií (64,8 %). Dominantní složkou pracujících ve většině průmyslových odvětví 
byly však osoby vyučené bez maturity, jejichž podíl byl nejvyšší v dřevozpracujícím průmyslu 
(52,1 %) a nadpoloviční většinu měli vyučení také v odvětví textilního, oděvního a 
kožedělného průmyslu (51,9 %) a hutnického a kovozpracujícího průmyslu (50,2 %). Nejméně 
vyučených (pouze 31,9 %) vykázal elektrotechnický průmysl. 
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Tab. 19: Struktura zaměstnanosti podle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání pracovníků v ekonomických 
subjektech účastnících se „Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ dle sektorů a 
odvětví ekonomiky 

Sektory a odvětví 

Pracovníci s nejvyšším dosaženým stupněm vzdělání 

celkem 
základním 

SŠ bez 
maturity 

SŠ s 
maturitou 

vysoko-
školským 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

I. sektor  5 202 347 6,7 2 992 57,5 1 323 25,4 540 10,4 

II. sektor 82 666 6 132 7,4 35 825 43,3 29 408 35,6 11 301 13,7 

průmysl 72 863 5 703 7,8 31 879 43,8 25 988 35,7 9 293 12,8 

těžební 458 7 1,5 169 36,9 137 29,9 145 31,7 

potravinářský 5 416 917 16,9 2 628 48,5 1 479 27,3 392 7,2 

textilní, oděvní a kožedělný 4 542 641 14,1 2 358 51,9 1 242 27,3 301 6,6 

dřevozpracující 591 32 5,4 308 52,1 193 32,7 58 9,8 

papírenský a polygrafický  2 398 165 6,9 993 41,4 937 39,1 303 12,6 

chemický 8 881 850 9,6 3 967 44,7 2 918 32,9 1 146 12,9 

sklářský a stavebních hmot 4 062 242 6,0 1 729 42,6 1 665 41,0 426 10,5 

hutnický a kovozpracující 13 049 917 7,0 6 556 50,2 4 356 33,4 1 220 9,3 

strojírenský 13 235 626 4,7 5 756 43,5 5 077 38,4 1 776 13,4 

elektrotechnický 10 625 645 6,1 3 389 31,9 4 561 42,9 2 030 19,1 

ostatní zpracovatelský 4 254 240 5,6 1 831 43,0 1 678 39,4 505 11,9 

opravy a instalace strojů a zařízení 1 532 83 5,4 541 35,3 563 36,7 345 22,5 

výroba a rozvod energií 579 5 0,9 199 34,4 243 42,0 132 22,8 

zásobování vodou, odpady 3 241 333 10,3 1 455 44,9 939 29,0 514 15,9 

stavebnictví 9 803 429 4,4 3 946 40,3 3 420 34,9 2 008 20,5 

III. sektor 135 943 4 393 3,2 24 186 17,8 53 865 39,6 53 499 39,4 

velkoobchod a maloobchod 15 495 747 4,8 5 327 34,4 7 121 46,0 2 300 14,8 

doprava a skladování 10 989 637 5,8 5 415 49,3 4 128 37,6 809 7,4 

ubytování, stravování a pohostinství 2 712 338 12,5 995 36,7 1 225 45,2 154 5,7 

informační a komunikační činnosti 10 013 33 0,3 135 1,3 4 585 45,8 5 260 52,5 

peněžnictví a pojišťovnictví 4 731 8 0,2 81 1,7 2 844 60,1 1 798 38,0 

činnosti v oblasti nemovitostí 1 020 51 5,0 350 34,3 475 46,6 144 14,1 

profesní, vědecké a technické činnosti 4 682 16 0,3 347 7,4 1 412 30,2 2 907 62,1 

administrativní a podpůrné činnosti 3 422 433 12,7 1 297 37,9 1 075 31,4 617 18,0 

veřejná správa a obrana 20 341 168 0,8 1 112 5,5 9 641 47,4 9 420 46,3 

vzdělávání 31 389 664 2,1 3 406 10,9 6 597 21,0 20 722 66,0 

zdravotní a sociální péče 25 112 994 4,0 4 437 17,7 12 327 49,1 7 354 29,3 

kulturní, zábavní a rekreační činnosti 4 621 228 4,9 987 21,4 1 907 41,3 1 499 32,4 

ostatní činnosti 1 416 76 5,4 297 21,0 528 37,3 515 36,4 

celkem 223 811 10 872 4,9 63 003 28,2 84 596 37,8 65 340 29,2 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 
 

Ani ve stavebnictví nepředstavovaly osoby vyučené nadpoloviční podíl všech zaměstnaných 
(40,3 %) a podstatné zastoupení zde měli pracovníci se středním vzděláním s maturitou 
(34,9 %), kteří se uplatňují především jako projektanti, stavební technici a stavbyvedoucí. 
Podíl vysokoškoláků ve stavebnictví byl vyšší než v jakémkoliv odvětví zpracovatelského 
průmyslu (20,5 %) s výjimkou oprav a instalací strojů a zařízení (22,5 % vysokoškoláků). 
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Důvodem může být řada projektových firem soustředěných především v Brně zaměstnávající 
stavební inženýry. 
 
Obr. 16: Vzdělanostní struktura zaměstnanosti podle sektorů ekonomiky v ekonomických subjektech 
účastnících se „Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ 

 
Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
3.4 Struktura zaměstnanosti pracovníků ve věku 55 a více let v sektorech a odvětvích 
ekonomiky 
 
Z posledního průzkumu zaměstnanosti vyplynulo, že absolutní většina firem zaměstnávala na 
konci roku 2017 osoby ve věku 55 a více let, konkrétně 89,0 %. Ve výrobních sektorech bylo 
zaměstnávání starších osob četnější (přes 93 % firem) než v terciéru (86,4 %). Nižší 
zaměstnaností starších osob se prezentovalo odvětví papírenského a polygrafického 
průmyslu (89,7 %). V terciéru se nadprůměrnou zaměstnaností starších osob vyznačovaly 
především organizace z odvětví veřejná správa a vzdělávání (přes 95 %). Naopak v odvětví 
informační a komunikační činnosti vykázaly starší pracovníky pouze necelé dvě třetiny 
zúčastněných subjektů. 
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Tab. 20: Struktura zaměstnanosti osob ve věku 55 a více let v ekonomických subjektech účastnících se 
„Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ v jednotlivých sektorech a odvětvích 
ekonomiky 

Sektory a odvětví 

Počet firem Počet zaměstnanců 

celkem 
se zam. ve 
věku 55 a 

více let 
celkem 

z toho ve věku 55 a více 
let 

abs. % 

I. sektor  131 122 5 202 1 590 30,6 

II. sektor 897 838 82 666 13 159 15,9 

průmysl 701 660 72 863 11 259 15,5 

těžební 12 10 458 100 21,8 

potravinářský 72 65 5 416 881 16,3 

textilní, oděvní a kožedělný 37 36 4 542 691 15,2 

dřevozpracující 16 16 591 82 13,9 

papírenský a polygrafický  29 26 2 398 265 11,1 

chemický 75 72 8 881 1 135 12,8 

sklářský a stavebních hmot 38 37 4 062 558 13,7 

hutnický a kovozpracující 150 143 13 049 2 135 16,4 

strojírenský 93 91 13 235 2 312 17,5 

elektrotechnický 55 52 10 625 1 234 11,6 

ostatní zpracovatelský 49 45 4 254 627 14,7 

opravy a instalace strojů a zařízení 22 20 1 532 275 18,0 

výroba a rozvod energií 8 8 579 182 31,4 

zásobování vodou, odpady 45 39 3 241 782 24,1 

stavebnictví 196 178 9 803 1 900 19,4 

III. sektor 1 737 1 501 135 943 24 851 18,3 

velkoobchod a maloobchod 393 309 15 495 1 933 12,5 

doprava a skladování 98 89 10 989 2 564 23,3 

ubytování, stravování a pohostinství 105 84 2 712 303 11,2 

informační a komunikační činnosti 83 54 10 013 327 3,3 

peněžnictví a pojišťovnictví 58 47 4 731 456 9,6 

činnosti v oblasti nemovitostí 37 32 1 020 270 26,5 

profesní, vědecké a technické činnosti 106 96 4 682 776 16,6 

administrativní a podpůrné činnosti 75 61 3 422 680 19,9 

veřejná správa a obrana 142 136 20 341 3 572 17,6 

vzdělávání 399 386 31 389 7 593 24,2 

zdravotní a sociální péče 145 135 25 112 5 087 20,3 

kulturní, zábavní a rekreační činnosti 70 52 4 621 979 21,2 

ostatní činnosti 26 20 1 416 311 22,0 

celkem 2 765 2 461 223 811 39 600 17,7 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Z celkového počtu pracovníků účastnících se šetření bylo starších 55 let však pouze 17,7 %, 
což téměř přesně koresponduje s výsledky VŠPS za IV. čtvrtletí 2017 (17,8 %). Nadprůměrnou 
zaměstnaností starších pracovníků se prezentuje především primární sektor (30,6 % všech 
zaměstnaných je starších 55 let), u sekundéru jde o 15,9 % a v případě terciéru o 18,3 %. I v 
podílu pracovníků vynikalo odvětví výroby a rozvodu energií a zásobování vodou a práce 
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s odpady, v nichž osoby starší 55 let tvořily více než 30 %, resp. téměř čtvrtinu všech 
zaměstnaných. Naopak pouze zhruba desetinu tvořili starší pracovníci v odvětví 
papírenského a polygrafického (11,1 %) a elektrotechnického (11,6 %) průmyslu. Z odvětví 
terciéru nízkou ochotu zaměstnat starší osoby měly hlavně firmy z odvětví informačních a 
komunikačních činností (3,3 %) a v případě odvětví ubytování, stravování a pohostinství, 
peněžnictví a pojišťovnictví a také v obchodě 55letí a starší tvořili pouze zhruba desetinu 
všech zaměstnaných. Vysoké bylo jejich zastoupení v odvětví činnosti v oblasti nemovitostí 
(26,5 %), vzdělávání (24,2 %) a také v dopravě a skladování (23,3 %).  
 
Je možné zmínit, že důchodce, tedy osoby, které již mají nárok na starobní důchod, 
zaměstnávalo z letošního vzorku 1 520 subjektů (55 %) a důchodci tvořili pouze 4 % všech 
zaměstnanců zjištěných u respondentů.  
 
3.5 Struktura zaměstnanosti podle kategorií zaměstnání (CZ-ISCO) 
 
Z celkového počtu zaměstnaných vzešla jako nejsilnější profesní třída č. 3 – techničtí a 
odborní pracovníci, ale jejich podíl byl pouze nepatrně vyšší než u třídy 2 - specialisté, 
kterých je dlouhodobě zhruba pětina. Třetí nejsilnější kategorií s počtem zaměstnaných 
téměř 40 tis. je třída č. 8 – obsluha strojů a zařízení, montéři (17,8 %). Mezi pět nejčetnějších 
tříd patří také pracovníci ve službách a prodeji (třída č. 5), přičemž jejich podíl dlouhodobě 
stagnuje mírně nad hodnotou 10 %. Tuto hranici překročila v posledním šetření třída 
úředníků (4. třída) a těsně pod ní zůstala třída řemeslníků a opravářů (7. třída). Kolem 5 % 
pak činil podíl řídících pracovníků (1. třída) a nekvalifikovaných a pomocných pracovníků (9. 
třída). Nejmenší podíl tvoří kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství (6. 
třída) - kolem 1 %.  
 
Tab. 21: Struktura zaměstnanosti podle hlavních tříd CZ-ISCO v ekonomických subjektech účastnících se 
„Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ 

Kategorie zaměstnanosti (CZ-ISCO) 

Počet pracovníků 

celkem muži ženy 

abs. % abs. % abs. % 

1. Zákonodárci a řídící pracovníci 11 001 4,9 7 343 66,7 3 658 33,3 

2. Specialisté 43 294 19,3 20 495 47,3 22 799 52,7 

3. Techničtí a odborní pracovníci 45 767 20,4 22 702 49,6 23 065 50,4 

4. Úředníci 24 928 11,1 6 446 25,9 18 482 74,1 

5. Pracovníci ve službách a prodeji 23 227 10,4 8 715 37,5 14 512 62,5 

6. Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, 
lesnictví a rybářství 

2 655 1,2 1 703 64,1 952 35,9 

7. Řemeslníci a opraváři 20 659 9,2 17 583 85,1 3 076 14,9 

8. Obsluha strojů a zařízení, montéři 39 751 17,8 26 720 67,2 13 031 32,8 

9. Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 12 529 5,6 5 035 40,2 7 494 59,8 

Celkem 223 811 100,0 116 742 52,2 107 069 47,8 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Analýza podle hlavních tříd ISCO a podle pohlaví pracovníků ukázala, že ve 4. a 5. třídě 
výrazně převažovaly ženy, a to především mezi úředníky ve 4. třídě, kde byl jejich podíl 
téměř tříčtvrtinový (74,1 %). Přes 60 % z pracovníků řazených do 5. třídy tvořily rovněž ženy 
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(provozní pracovnice v maloobchodních prodejnách velkých nadnárodních obchodních 
řetězců, ve školách a v nemocnicích). Počet žen převažoval i v případě 9. třídy ISCO (59,8 %, 
uklízečky, pomocné pracovnice v průmyslu). V případě 2. a 3. třídy byly poměry téměř 
vyrovnané s mírnou převahou žen; do této třídy spadají především zdravotní sestry a 
porodní asistenty včetně těch se specializací (2. třída), učitelky ve školských zařízeních a 
odborní administrativní pracovníci, např. účetní, pracovnice ve finančních ústavech a 
orgánech veřejné správy, v případě mužů to byli odborní pedagogičtí pracovníci na vysokých 
školách, lékaři, odborní techničtí pracovníci ve výzkumu a vývoji apod. Muži převažovali 
nejvýrazněji v 7. a 8. třídě ISCO (průmyslové, stavební a dopravní podniky), ale rovněž mezi 
vedoucími pracovníky v 1. třídě ISCO (66,7 %). Mezi řemeslníky se nachází pouze 15 % žen, 
mezi obsluhou strojů a zařízení pak necelá třetina, zbytek tvoří muži. Více mužů bylo i mezi 
kvalifikovanými pracovníky v zemědělství (6. třída, 64,1 %).  
 
3.6 Struktura zaměstnanosti podle druhu vlastnictví ekonomických subjektů 

 
Dotazníkové šetření poskytovalo jedinečnou příležitost analyzovat situaci mezi 
zaměstnavateli v Jihomoravském kraji také z hlediska jejich vlastnictví. Soukromé firmy v ryze 
českém vlastnictví tvořily nadpoloviční většinu všech šetřených společností (52,7 %), ale na 
úhrnné zaměstnanosti se podílely jen necelou třetinou (31,1 %). Druhou nejsilnější skupinou 
subjektů byly s velkým odstupem organizace v komunálním vlastnictví, tedy zřízené obcemi 
(13,5 %, ale pouze 12,4 % zaměstnaných) a obdobně také firmy s výhradně zahraniční účastí 
(13,1 %), které poskytovaly práci 23,5 % všech pracovníků, tedy druhé největší skupině. 
Nejvíce zahraničních firem (82) bylo ve vlastnictví německých majitelů, dále rakouských (71) 
a nizozemských (49). 
 
Tab. 22: Struktura zaměstnanosti podle druhu vlastnictví v ekonomických subjektech účastnících se 
„Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ 

Druh vlastnictví 
Počet 
firem 

Počet pracovníků 

celkem muži ženy 

abs. % abs. % abs. % 

soukromé 1458 69 508 31,1 44 116 63,5 25 392 36,5 

družstevní 66 3 653 1,6 1 211 33,2 2 442 66,8 

státní 198 44 808 20,0 20 566 45,9 24 242 54,1 

krajské 172 15 053 6,7 4 250 28,2 10 803 71,8 

komunální 374 27 752 12,4 9 323 33,6 18 429 66,4 

vlast. sdružení, polit. stran a církví 37 2 334 1,0 619 26,5 1 715 73,5 

zahraniční 362 52 589 23,5 31 863 60,6 20 726 39,4 

mezinárodní 84 6 993 3,1 4 225 60,4 2 768 39,6 

smíšené  14 1 121 0,5 569 50,8 552 49,2 

celkem 2 765 223 811 100,0 116 742 52,2 107 069 47,8 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Téměř 200 společností bylo zřízeno státem (198) nebo krajem (172). Státní organizace tvořily 
sice jen 7,2 % celého souboru subjektů, ale v úhrnu zaměstnávaly pětinu všech pracovníků 
podchycených dotazníkovým šetřením (třetí nejsilnější skupina). Podíl státního sektoru na 
úhrnné zaměstnanosti je v Jihomoravském kraji vysoký zejména z toho důvodu, že 
v krajském městě Brně jsou výrazně zastoupena ta odvětví terciární sféry, v nichž podíl státu 
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je a po dlouhou dobu i zůstane dominantní (justice, obrana, vysoké školství, zdravotnictví). 
Organizace zřízené krajem zaměstnávaly v úhrnu 15,1 tis. osob, tj. 6,7 % z celého šetřeného 
souboru. Ostatní druhy vlastnictví již byly zastoupeny méně než sto subjekty a menším než 
pětiprocentním podílem všech zaměstnaných osob. 
 
V soukromém sektoru a také ve společnostech vlastněných plně či částečně zahraničním 
majitelem pracovali mnohem častěji muži než ženy. Naopak je tomu u ostatních typů v čele 
s organizacemi ve vlastnictví kraje, kde z celkového počtu pracujících tvořily ženy 71,8 % 
(střední školy, zdravotnické organizace, sociální služby). Výrazná převaha žen byla 
zaznamenána i v subjektech ve vlastnictví sdružení, církví a politických stran (73,5 %), v těch 
zřízených obcemi či městy (66,4 %, např. městské a obecní úřady, základní školy) a též 
družstvy (66,8 %). Relativně vyrovnané zastoupení pracovníků dle pohlaví vykázal státní 
sektor a nízkým podílem firem zastoupený smíšený druh vlastnictví. 
 
Nejkvalifikovanější pracovní sílu v Jihomoravském kraji vykázaly organizace ve státním 
sektoru; pracovníků nejméně s maturitou zde bylo zjištěno 90,0 % (51,9 % vysokoškoláků). 
Vysoký podíl takto vzdělané pracovní síly mají i organizace ve vlastnictví sdružení, církví a 
politických stran (80,4 %) a kraje (75,2 %).  
 
Tab. 23: Vzdělanostní struktura zaměstnanosti podle druhu vlastnictví v ekonomických subjektech 
účastnících se „Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ 

Druh  

vlastnictví 
celkem 

Pracovníci s nejvyšším dosaženým stupněm vzdělání 

základním SŠ bez maturity SŠ s maturitou vysokoškolským 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

soukromé 69 508 4 292 6,2 28 441 40,9 25 506 36,7 11 269 16,2 

družstevní 3 653 273 7,5 2 093 57,3 1 076 29,5 211 5,8 

státní 44 808 665 1,5 3 795 8,5 17 078 38,1 23 270 51,9 

krajské 15 053 578 3,8 3 160 21,0 5 358 35,6 5 957 39,6 

komunální 27 752 1 149 4,1 6 234 22,5 9 883 35,6 10 486 37,8 

vlast. sdružení, polit. 
stran a církví 

2 334 83 3,6 374 16,0 842 36,1 1 035 44,3 

zahraniční 52 589 3 518 6,7 16 331 31,1 21 577 41,0 11 163 21,2 

mezinárodní 6 993 304 4,3 2 288 32,7 2 750 39,3 1 651 23,6 

smíšené  1 121 10 0,9 287 25,6 526 46,9 298 26,6 

celkem 223 811 10 872 4,9 63 003 28,2 84 596 37,8 65 340 29,2 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Více než polovinu všech pracovníků tvořili středoškoláci bez maturity pouze v družstevním 
sektoru (57,3 %), více než 40 % jich vykázal soukromý sektor (40,9 %). Nízké uplatnění pro 
vyučené bez maturity nabízí státní sektor (8,5 %) a organizace ve vlastnictví sdružení, církví a 
politických stran (16,0 %). Největší podíl pracovníků s pouze základním vzděláním byl pak 
tradičně v družstevním sektoru (7,5 %), ale více než 5 % jich vykázaly také firmy ve vlastnictví 
českých (6,2 %) i zahraničních majitelů (6,7 %). 
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3.7 Struktura zaměstnanosti podle velikostních kategorií ekonomických subjektů 
 
Dle počtu svých pracovníků v okrese1 k 31. 12. 2017 byli respondenti kategorizováni do 7 
velikostních skupin, přičemž v žádné z nich nebyla koncentrována více než pětina všech 
zaměstnaných účastnících se dotazníkového šetření. Nejvíce pracovníků bylo soustředěno ve 
společnostech s 200–499 zaměstnanci (bezmála pětina). V 15 podnicích s 1000 a více 
zaměstnanci v jednom okrese pracovalo na konci roku 2017 dle dotazníkového průzkumu 
38,3 tis. osob, tj. 17,1 % všech zjištěných pracovníků. Dalších 13,6 % zaměstnanců bylo 
koncentrováno do subjektů s 500–999 zaměstnanci, což byl s výjimkou firem s méně než 20 
zaměstnanci nejnižší podíl. Téměř rovnoměrně byli pracovníci rozloženi ve firmách s 50–99 a 
100–199 zaměstnanci (kolem 16 %). Do kategorie 20–49 pracovníků spadalo nejvíce 
subjektů, a to 960 (34,7 %), ale pracovalo v nich pouze 14,1 % všech zaměstnaných. Podíl 
podniků s méně než 20 pracovníky na celkovém úhrnu zaměstnanosti byl vzhledem 
k ostatním kategoriím velmi nízký (pouze 3,5 %), i když do této skupiny patřilo 803 subjektů 
(29,0 %), tedy druhý nejvyšší počet. 
 
Tab. 24: Struktura zaměstnanosti podle velikostních kategorií ekonomických subjektů účastnících se 
„Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ 

Velikostní kategorie 

(počet pracovníků 
v okresech) 

Počet 
firem 

Počet pracovníků 

celkem muži ženy 

abs. % abs. % abs. % 

1000 a více 15 38 310 17,1 18 863 49,2 19 447 50,8 

500–999 45 30 405 13,6 14 168 46,6 16 237 53,4 

200–499 143 43 550 19,5 26 468 60,8 17 082 39,2 

100–199 260 35 571 15,9 19 010 53,4 16 561 46,6 

50–99 539 36 721 16,4 17 440 47,5 19 281 52,5 

20–49 960 31 522 14,1 16 890 53,6 14 632 46,4 

méně než 20 803 7 732 3,5 3 903 50,5 3 829 49,5 

celkem 2 765 223 811 100,0 116 742 52,2 107 069 47,8 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Z výše uvedené tabulky nevyplývá výrazná převaha jednoho pohlaví nad druhým v žádné 
skupině s výjimkou podniků s 200-499 zaměstnanci, kde pracovalo zhruba 60 % mužů a 
pouze 40 % žen. Ostatní kategorie jsou spíše vyrovnané a ani v podnicích s méně než 20 
zaměstnanci muži výrazně nedominovali.  
 
V Jihomoravském kraji se velmi vysokým podílem osob alespoň s maturitou vyznačovaly 
především organizace s více než 1 tis. pracovníků (85,3 %), což lze opět přičíst jejich 
převažujícímu odvětví činnosti (vysoké školy, nemocnice atd.). Pouze v této skupině firem 
tvoří nejsilnější skupinu zaměstnanců vysokoškoláci (44,5 %). S výrazným odstupem je 
následovaly ostatní kategorie, z nichž všechny měly nad 60 % osob nejméně s maturitou, ale 
silnější skupinu tvořili vždy středoškoláci s maturitou (nejvýrazněji u malých podniků s méně 
než 20 zaměstnanci – téměř dvě pětiny). Středoškoláci s maturitou ve všech kategoriích 
dominovali nad středoškoláky bez maturity. Ti tvořili nejvyšší podíl v kategorii firem se 100-
199 zaměstnanci a více než třetinu také ve skupině s méně než 20 zaměstnanci. V největších 

                                                           
1 Subjekty byly řazeny do velikostních kategorií podle počtu pracovníků v jednotlivých okresech, nikoliv v celém 

kraji (respondenti vyplňovali dotazníky právě za jednotlivé okresy) 
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organizacích představovali pouze 12 % všech zaměstnaných. Osoby s nejvýše základním 
vzděláním se uplatňovaly nejčastěji v subjektech s 500-999 pracovníky (7,8 %) a více než 5 % 
jich bylo zaměstnáno také v následujících dvou menších kategoriích. Zanedbatelný byl jejich 
podíl v největších a nejmenších firmách.  
 
Tab. 25: Struktura zaměstnanosti v Jihomoravském kraji podle stupně vzdělání pracovníků a velikostních 
kategorií ekonomických subjektů účastnících se „Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 
2017“ 

Velikostní kategorie  

(počet pracovníků 
v okresech) 

Pracovníci s nejvyšším dosaženým stupněm vzdělání 

celkem 
základním SŠ bez maturity SŠ s maturitou vysokoškolským 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

nad 1 000 38 310 1 042 2,7 4 591 12,0 15 648 40,8 17 029 44,5 

500–999 30 405 2 382 7,8 8 260 27,2 11 651 38,3 8 112 26,7 

200–499 43 550 2 305 5,3 13 749 31,6 16 822 38,6 10 674 24,5 

100–199 35 571 1 847 5,2 12 240 34,4 12 909 36,3 8 575 24,1 

50–99 36 721 1 696 4,6 11 679 31,8 12 842 35,0 10 504 28,6 

20–49 31 522 1 336 4,2 9 901 31,4 11 659 37,0 8 626 27,4 

méně než 20 7 732 264 3,4 2 583 33,4 3 065 39,6 1 820 23,5 

celkem 223 811 10 872 4,9 63 003 28,2 84 596 37,8 65 340 29,2 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
3.8 Struktura zaměstnanosti podle cizí státní příslušnosti 
 
Z celkového počtu 2 765 firem, které se zúčastnily dotazníkového šetření k 31. 12. 2017, jich 
926 (33,5 %) uvedlo, že na konci roku 2017 měly v pracovním poměru cizí státní příslušníky. 
Celkem bylo šetřením podchyceno 10 274 cizinců, z toho 7 258 zahraničních pracovníků 
pocházelo z některé ze zemí Evropské unie a dalších 3 016 cizinců z ostatních zemí. Z občanů 
EU byli nejčetněji zastoupeni občané Slovenska, kterých ve firmách vykazujících cizince 
pracovalo přes 5,2 tis. Cizinci se na celkové zaměstnanosti podíleli 4,5 %, z toho Slováci 
2,3 %, ostatní občané EU 0,9 % a ostatní cizinci 1,3 %. Ve srovnání s předchozím průzkumem 
jde v případě Slováků a ostatních občanů EU o shodné hodnoty, v případě ostatních cizinců 
došlo k nárůstu o 0,2 procentních bodů.  
 
Z hlediska jednotlivých sektorů ekonomiky spadalo nejvíce subjektů zaměstnávajících cizí 
státní příslušníky do terciéru. Jednalo se o 523 firem (30,1 % všech šetřených subjektů z 
terciéru). V rámci sekundéru využívalo zahraniční pracovní síly celkem 383 subjektů (42,7 %), 
z toho z průmyslu 317 (45,2 %) a ze stavebnictví 66 (33,7 %). V primárním sektoru 
zaměstnávalo cizince jen 20 společností (15,3 %). 
 
Nejčastějšími zaměstnavateli cizinců byly v rámci zpracovatelského průmyslu strojírenské a 
také papírenské a polygrafické společnosti (přes 60 % všech respondentů), ale také více než 
polovina firem z chemického průmyslu cizince neodmítala. Nejméně byli zahraniční 
pracovníci využiti při opravách a instalacích strojů a zařízení. Z odvětví terciéru byli cizinci 
zastoupeni především ve firmách působících v informačních a komunikačních činnostech 
(63,9 %) a více než dvěma pětinami také ve společnostech z odvětví profesní, vědecké a 
technické činnosti (42,5 %); nejméně pak v organizacích patřících do odvětví veřejné správy a 
obrany (18,9 %) a při činnostech v oblasti nemovitostí (14,1 %). 
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Obr. 17: Podíl firem zaměstnávajících cizince v ekonomických subjektech účastnících se „Průzkumu 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ dle hlavní sektorů ekonomiky 

 
Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
V priméru v podstatě cizinci zaměstnáni nebyli. Je možné, že se jejich počet zvyšuje v období 
sezóny, avšak i tak jsou většinou využíváni brigádníci nebo agenturní zaměstnanci. V 
sekundéru tvořili nejvyšší podíl cizinců občané Slovenska, kterých bylo 1,5 tis., kdežto cizinců 
z ostatních zemí mimo EU jen 1,1 tis. Minimum cizinců působilo v těžbě, výrobě a rozvodu 
energií i v zásobování vodou a odpadech. Z odvětví zpracovatelského průmyslu byl 
zanedbatelný podíl cizinců zjištěn v dřevozpracujícím a také ve sklářském průmyslu a 
průmyslu stavebních hmot. Naopak 454 cizinců působilo v elektrotechnickém průmyslu 
(celkem 4,3 % všech zaměstnaných tvořili cizinci, z toho nejvíce Slováci), 387 ve 
strojírenském průmyslu (2,9 %) a více než 300 cizinců koncentroval také hutnický a 
kovozpracující průmysl (2,5 %). Zatímco v těchto odvětvích dominovali mezi zaměstnanými 
cizinci Slováci, v potravinářském a také v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu to byli 
cizinci z ostatních zemí mimo EU, nejčastěji Ukrajinci. Ti tvořili v prvně jmenovaném odvětví 
5,6 % všech zaměstnaných, v agregovaném odvětví TOK pak dokonce 8,3 %. 
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Tab. 26: Struktura zaměstnanosti cizinců v ekonomických subjektech účastnících se „Průzkumu 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ v jednotlivých sektorech a odvětvích ekonomiky 

Sektory a odvětví 

Počet firem Počet pracovníků 

celkem s cizinci celkem 

z toho 
občané SR 

ostatní 
občané EU 

ostatní cizinci 

abs. % abs. % abs. % 

I. sektor  131 20 5 202 32 0,6 6 0,1 26 0,5 

II. sektor 897 383 82 666 1 514 1,8 279 0,3 1 111 1,3 

průmysl 701 317 72 863 1 258 1,7 256 0,4 1 080 1,5 

těžební 12 1 458 17 3,7 0 0,0 1 0,2 

potravinářský 72 31 5 416 66 1,2 31 0,6 306 5,6 

textilní, oděvní a kožedělný 37 18 4 542 66 1,5 16 0,4 376 8,3 

dřevozpracující 16 5 591 4 0,7 5 0,8 1 0,2 

papírenský a polygrafický  29 19 2 398 60 2,5 5 0,2 36 1,5 

chemický 75 44 8 881 170 1,9 26 0,3 45 0,5 

sklářský a stavebních hmot 38 13 4 062 23 0,6 4 0,1 18 0,4 

hutnický a kovozpracující 150 73 13 049 193 1,5 40 0,3 85 0,7 

strojírenský 93 56 13 235 257 1,9 43 0,3 87 0,7 

elektrotechnický 55 20 10 625 304 2,9 58 0,5 92 0,9 

ostatní zpracovatelský 49 18 4 254 47 1,1 12 0,3 21 0,5 

opravy a instalace strojů a zařízení 22 6 1 532 37 2,4 14 0,9 7 0,5 

výroba a rozvod energií 8 2 579 2 0,3 0 0,0 0 0,0 

zásobování vodou, odpady 45 11 3 241 12 0,4 2 0,1 5 0,2 

stavebnictví 196 66 9 803 256 2,6 23 0,2 31 0,3 

III. sektor 1 737 523 135 943 3 675 2,7 1 752 1,3 1 879 1,4 

velkoobchod a maloobchod 393 100 15 495 375 2,4 118 0,8 178 1,1 

doprava a skladování 98 40 10 989 149 1,4 30 0,3 23 0,2 

ubytování, stravování a pohostinství 105 36 2 712 56 2,1 8 0,3 98 3,6 

informační a komunikační činnosti 83 53 10 013 1 165 11,6 1 057 10,6 941 9,4 

peněžnictví a pojišťovnictví 58 19 4 731 109 2,3 4 0,1 3 0,1 

činnosti v oblasti nemovitostí 37 7 1 020 5 0,5 3 0,3 4 0,4 

profesní, vědecké a technické činnosti 106 45 4 682 150 3,2 62 1,3 39 0,8 

administrativní a podpůrné činnosti 75 21 3 422 61 1,8 129 3,8 228 6,7 

veřejná správa a obrana 142 20 20 341 57 0,3 4 0,0 1 0,0 

vzdělávání 399 89 31 389 650 2,1 237 0,8 258 0,8 

zdravotní a sociální péče 145 59 25 112 775 3,1 45 0,2 57 0,2 

kulturní, zábavní a rekreační činnosti 70 26 4 621 84 1,8 30 0,6 38 0,8 

ostatní činnosti 26 8 1 416 39 2,8 25 1,8 11 0,8 

celkem 2 765 926 223 811 5 221 2,3 2 037 0,9 3 016 1,3 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
V terciéru byl počet i podíl cizinců nejvyšší (5,4 % zaměstnanců tvořili právě cizinci); mezi 
cizinci převažovali ti ze zemí EU, z toho Slováků bylo 3,7 tis. (2,7 %) a ostatních cizinců 1,9 tis. 
(1,4 %). Zanedbatelný počet cizinců působil ve veřejné správě a obraně a v činnostech 
v oblasti nemovitostí. Žádné odvětví terciéru nevykázalo vyšší podíl cizinců z ostatních zemí 
EU než ze Slovenska s výjimkou administrativních a podpůrných činností. V rámci terciéru 
vykázaly nadprůměrný podíl cizinců z EU v pracovním poměru (22,2 % zaměstnanců, z toho 
Slováci 11,6 %), ale také cizinců z ostatních zemí (9,4 %) organizace zaměřené na informační 
a komunikační činnosti. Se značným odstupem za nimi je odvětví profesní, vědecké a 
technické činnosti (5,3 % cizinců mezi všemi zaměstnanci), ale jejich absolutní počet je 



 45 

mnohem výraznější v případě vzdělávání a zdravotní a sociální péče. Téměř 700 cizinců 
koncentroval také obchod, ale jejich podíl v úhrnu nepřekračoval hranici 5 %. 
 
Struktura cizinců se dá sledovat také z hlediska vlastnictví ekonomických subjektů. 
S výjimkou firem ve vlastnictví sdružení, církví a politických stran, družstev a firem se 
smíšeným vlastnictvím, kde jsou cizinci zaměstnáváni v řádu jednotlivců, využívaly zahraniční 
pracovní sílu především subjekty se zahraniční majetkovou účastí plnou (57,2 %) či částečnou 
(50,0 %), ale také státní společnosti (34,3 %). Nízký podíl firem zaměstnávajících cizince byl 
především v komunálním sektoru (17,7 %). 
 
Tab. 27: Struktura zaměstnanosti cizinců v ekonomických subjektech účastnících se „Průzkumu 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ podle druhu vlastnictví 

Druh vlastnictví 

Počet firem Počet pracovníků 

celkem 
s 

cizinci 
celkem 

z toho SR občané EU 
ostatní 
cizinci 

abs. % abs. % abs. % 

soukromé 1 458 459 69 508 1 302 1,9 276 0,4 907 1,3 

družstevní 66 11 3 653 16 0,4 1 0,0 21 0,6 

státní 198 68 44 808 1 162 2,6 278 0,6 269 0,6 

krajské 172 55 15 053 238 1,6 20 0,1 32 0,2 

komunální 374 66 27 752 179 0,6 42 0,2 43 0,2 

vlast. sdružení, polit. stran a církví 37 14 2 334 30 1,3 30 1,3 6 0,3 

zahraniční 362 207 52 589 2 151 4,1 1 287 2,4 1 564 3,0 

mezinárodní 84 42 6 993 140 2,0 103 1,5 172 2,5 

smíšené  14 2 1 121 3 0,3 0 0,0 2 0,2 

celkem 2 765 924 223 811 5 221 2,3 2 037 0,9 3 016 1,3 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Zahraniční společnosti zaměstnávaly z celkového počtu 52,6 tis. osob téměř 6 tis. cizinců 
(9,5 %), tedy nejvíce ze všech kategorií. Přes 4,5 tis. cizinců koncentroval také státní sektor, 
ale jejich podíl na celkové zaměstnanosti byl relativně nízký a nedosahoval 5 % (3,8 %). 
Celkem 4,1 % všech osob zaměstnaných ve firmách v zahraničním vlastnictví a 2,6 % ve 
státních organizacích tvořili Slováci. Vysoký podíl cizinců zaměstnávaly také firmy 
v mezinárodním vlastnictví (6,0 %, 516 osob), přičemž mezi nimi dominovali cizinci ze zemí 
mimo EU (2,5 %).  
 
Dotazníkové šetření prokázalo, že zahraniční pracovní síly využívají především velké 
organizace. Zatímco všechny společnosti s počtem pracovníků vyšším než tisíc zaměstnávaly 
cizince a v případě firem o velikosti 500-999 šlo o 93,3 %, v dalších velikostních kategoriích 
podíl cizinců klesal a u organizací menších než 20 pracovníků to bylo pouze 11,6 %. Největší 
podíl představovali cizinci opět v největších společnostech (9,1 % zaměstnanců organizací 
větších než 1000 pracovníků byli cizinci a 8,1 % v těch s 500-999 zaměstnanci). Nadprůměrný 
zde byl především podíl Slováků – zhruba 4 % v obou kategoriích; vysoký byl jejich počet 
především v brněnských fakultních nemocnicích a na univerzitách. U žádných z ostatních 
skupin netvořili cizinci více než 5 % všech zaměstnaných. Je možné si také povšimnout, že ve 
všech skupinách firem menších než 500 zaměstnanců dominovali Slováci, ale cizinci 
z ostatních zemí mimo EU byli zastoupeni častěji než ostatní občané EU.  
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Tab. 28: Struktura zaměstnanosti podle velikostních kategorií ekonomických subjektů účastnících se 
„Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ 

Velikostní kategorie 

(počet pracovníků 
v okresech) 

Počet firem Počet pracovníků 

celkem s cizinci celkem 
z toho SR občané EU ostatní cizinci 

abs. % abs. % abs. % 

nad 1 000 15 15 38 310 1 510 3,9 1 027 2,7 963 2,5 

500–999 45 42 30 405 1 209 4,0 301 1,0 949 3,1 

200–499 143 109 43 550 934 2,1 394 0,9 425 1,0 

100–199 260 155 35 571 585 1,6 98 0,3 242 0,7 

50–99 539 216 36 721 464 1,3 93 0,3 189 0,5 

20–49 960 294 31 522 423 1,3 108 0,3 194 0,6 

méně než 20 803 93 7 732 96 1,2 16 0,2 54 0,7 

celkem 2 765 924 223 811 5 221 2,3 2 037 0,9 3 016 1,3 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Oslovené ekonomické subjekty měly do dotazníku uvést rovněž nejčetnější státní příslušnost, 
kterou mají cizinci z ostatních zemí mimo EU. Z 356 firem, které udaly, že zaměstnávají 
cizince z jiných zemí kromě Slovenska, jich jako nejčastější státní příslušnost uvedli Ukrajince 
(149 firem), Rusko (16) a Bělorusko (11), Japonce a Mongolce zaměstnávalo 6 firem, ostatní 
národnosti již méně než 5 firem. 
 
3.9 Struktura zaměstnanosti pracovníků zaměstnaných na zkrácený pracovní úvazek 
 
V průzkumu zaměstnanosti ke konci roku 2017 byla do dotazníkového šetření zařazena opět 
otázka týkající se počtu osob zaměstnaných v daném ekonomickém subjektu na zkrácený 
pracovní úvazek a zároveň byla zjišťována i struktura pracovníků se zkráceným úvazkem 
podle pohlaví. Z celkového počtu firem šetřených v rámci průzkumu jich 80 % zaměstnávalo 
alespoň některé své pracovníky na zkrácený pracovní úvazek. V případě počtu pracovníků šlo 
o 22,1 tis., tedy desetinu všech osob účastnících se dotazníkového šetření. V terciárním 
sektoru byla práce na zkrácený úvazek podstatně častějším jevem (14,5 %) než v případě 
sektoru primárního (4,2 %) či sekundárního (2,7 %), což se dalo očekávat i z toho důvodu, že 
v terciéru převažovaly mezi všemi zaměstnanci ženy, pro které je tento způsob zaměstnání 
vzhledem k péči o děti vhodný a často vyhledávaný. Z celkového počtu pracovníků se 
zkráceným úvazkem tvořily ženy 70,1 %, v terciárním sektoru 70,2 %, v sekundéru 70,3 %, ale 
v priméru pouze 56,5 %. 
 
Z jednotlivých odvětví zpracovatelského průmyslu vykázalo největší podíl pracujících na 
zkrácený úvazek odvětví textilní, oděvní a kožedělný průmysl (4,4 %) a 4 % pracujících na 
méně než 8 hodin denně také společnosti spadající do odvětví papírenského a 
polygrafického průmyslu. V prvně uvedeném odvětví byl zaznamenán také nejvyšší podíl žen 
pracujících na zkrácený úvazek (91,5 %). Ještě vyšší podíl vykázaly těžební společnosti 
(6,1 %), ale ženy z nich tvořily pouze 53,6 %.  
 
V terciéru vynikalo vysokou zaměstnaností na zkrácený úvazek především odvětví vzdělávání 
(27,9 %), zdravotní a sociální péče a administrativní a podpůrné činnosti (obě 18,9 %) a také 
ostatní služby (16,3 %). Ostatní odvětví již měla méně než 20 % pracovníků na zkrácený 
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úvazek. Ženy mezi nimi převažovaly ve všech odvětvích, nejvíce v odvětví peněžnictví a 
pojišťovnictví (93,0 %), obchodu (85,6 %) a veřejné správě (82,7 %). 
 
Tab. 29: Struktura pracovníků zaměstnaných na zkrácený úvazek v ekonomických subjektech účastnících se 
„Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ dle sektorů a odvětví ekonomiky 

Sektory a odvětví 

Počet firem Počet pracovníků 

celkem 
využívající 
zkrácených 

úvazků 
celkem 

se zkráceným úvazkem 

celkem z toho ženy 

abs. % abs. % 

I. sektor  131 102 5 202 216 4,2 122 56,5 

II. sektor 897 707 82 666 2 249 2,7 1 580 70,3 

průmysl 701 568 72 863 1 936 2,7 1 391 71,8 

těžební 12 8 458 28 6,1 15 53,6 

potravinářský 72 58 5 416 159 2,9 134 84,3 

textilní, oděvní a kožedělný 37 32 4 542 199 4,4 182 91,5 

dřevozpracující 16 13 591 23 3,9 15 65,2 

papírenský a polygrafický  29 20 2 398 95 4,0 70 73,7 

chemický 75 60 8 881 244 2,7 197 80,7 

sklářský a stavebních hmot 38 28 4 062 53 1,3 30 56,6 

hutnický a kovozpracující 150 122 13 049 392 3,0 220 56,1 

strojírenský 93 84 13 235 299 2,3 186 62,2 

elektrotechnický 55 48 10 625 175 1,6 134 76,6 

ostatní zpracovatelský 49 42 4 254 162 3,8 134 82,7 

opravy a instalace strojů a zařízení 22 19 1 532 55 3,6 39 70,9 

výroba a rozvod energií 8 5 579 7 1,2 3 42,9 

zásobování vodou, odpady 45 29 3 241 45 1,4 32 71,1 

stavebnictví 196 139 9 803 313 3,2 189 60,4 

III. sektor 1 737 1 404 135 943 19 653 14,5 13 795 70,2 

velkoobchod a maloobchod 393 271 15 495 1 827 11,8 1 564 85,6 

doprava a skladování 98 60 10 989 227 2,1 115 50,7 

ubytování, stravování a pohostinství 105 75 2 712 400 14,7 296 74,0 

informační a komunikační činnosti 83 72 10 013 659 6,6 323 49,0 

peněžnictví a pojišťovnictví 58 39 4 731 227 4,8 211 93,0 

činnosti v oblasti nemovitostí 37 31 1 020 58 5,7 38 65,5 

profesní, vědecké a technické činnosti 106 90 4 682 587 12,5 323 55,0 

administrativní a podpůrné činnosti 75 63 3 422 648 18,9 431 66,5 

veřejná správa a obrana 142 107 20 341 658 3,2 544 82,7 

vzdělávání 399 388 31 389 8 755 27,9 5 597 63,9 

zdravotní a sociální péče 145 129 25 112 4 742 18,9 3 782 79,8 

kulturní, zábavní a rekreační činnosti 70 55 4 621 634 13,7 436 68,8 

ostatní činnosti 26 24 1 416 231 16,3 135 58,4 

celkem 2 765 2 213 223 811 22 118 9,9 15 497 70,1 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Dotazníkové šetření ukázalo, že v případě organizací v krajském či komunálním vlastnictví 
využívalo zkrácených úvazků zhruba 95 % organizací. Naopak nejnižší podíl zkrácených 
úvazků vykázaly firmy v mezinárodním vlastnictví s i bez zahraničního kapitálu (mírně nad 
70 % jich využívalo zkrácených úvazků). Z hlediska počtu zaměstnanců pak nejvyšší podíl 
vykázaly společnosti ve vlastnictví sdružení, církví a politických stran (téměř 30 % všech 
zaměstnanců v nich pracovala na částečný úvazek) a dále družstva (19,2 %). V organizacích 
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ve státním, krajském a komunálním vlastnictví pak na zkrácený úvazek pracovalo okolo 15 % 
všech zaměstnaných. V ostatních sektorech šlo již o méně než desetinový podíl pracujících na 
částečný úvazek. Ženy se zkráceným úvazkem výrazně dominovaly ve všech sektorech, 
především v družstevním (92,3 %), smíšeným (89,3 %) a komunálním (85,6 %).  
 
Tab. 30: Struktura pracovníků zaměstnaných na zkrácený úvazek v ekonomických subjektech účastnících se 
„Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ dle druhu vlastnictví 

Druh vlastnictví 

Počet firem Počet pracovníků 

celkem 
využívající 
zkrácených 

úvazků 
celkem 

se zkráceným úvazkem 

celkem z toho ženy 

abs. % abs. % 

soukromé 1 458 1 095 69 508 4 025 5,8 2 681 66,6 

družstevní 66 55 3 653 702 19,2 648 92,3 

státní 198 152 44 808 8 056 18,0 4 963 61,6 

krajské 172 163 15 053 2 489 16,5 1 701 68,3 

komunální 374 357 27 752 3 766 13,6 3 222 85,6 

vlastnictví sdružení, polit. stran a církví 37 34 2 334 689 29,5 437 63,4 

zahraniční 362 284 52 589 2 106 4,0 1 638 77,8 

mezinárodní 84 63 6 993 257 3,7 182 70,8 

smíšené  14 10 1 121 28 2,5 25 89,3 

celkem 2 765 2 213 223 811 22 118 9,9 15 497 70,1 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Tab. 31: Struktura pracovníků zaměstnaných na zkrácený úvazek v ekonomických subjektech účastnících se 
„Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ dle velikostních kategorií firem  

Velikostní kategorie 
(počet pracovníků 

v okresech) 

Počet firem Počet pracovníků 

celkem 
využívající 
zkrácených 

úvazků 
celkem 

se zkráceným úvazkem 

celkem z toho ženy 

abs. % abs. % 

nad 1 000 15 15 38 310 6 924 18,1 4 284 61,9 

500–999 45 43 30 405 2 218 7,3 1 709 77,1 

200–499 143 136 43 550 1 533 3,5 1 055 68,8 

100–199 260 237 35 571 2 583 7,3 1 859 72,0 

50–99 539 489 36 721 4 174 11,4 3 082 73,8 

20–49 960 761 31 522 3 662 11,6 2 731 74,6 

méně než 20 803 532 7 732 1 024 13,2 777 75,9 

celkem 2 765 2 213 223 811 22 118 9,9 15 497 70,1 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Zkrácené úvazky jsou charakteristické především pro velké společnosti a s klesajícím počtem 
zaměstnanců klesal dle průzkumu také podíl firem využívajících tento způsob zaměstnávání. 
Zatímco všechny společnosti s 1000 a více pracovníky a 95,6 % těch o velikosti 500-999 
zaměstnanců měly zaveden systém zkrácených úvazků, v případě firem s méně než 20 
pracovníky ho využívaly pouze dvě třetiny (66,3 %). Zde je však potřeba uvést výrazný nárůst 
oproti předchozímu šetření, kdy pouze dvě pětiny malých firem uvedlo, že využívá 
pracujících na zkrácené úvazky. U společností s více než tisícem zaměstnanců pak tvořili 
pracovníci na zkrácený úvazek největší podíl, a to 18,1 %. Ve firmách pod 100 zaměstnanců 
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to byla také více než desetina a ve zbývajících velikostních kategoriích mezi 3,5 – 7,3 %. Ženy 
převažovaly v případě všech velikostních kategorií, ale rozdíly nebyly tak značné jako 
z hlediska odvětvové či vlastnické struktury (nejmenší podíl žen byl ve velkých podnicích, 
v ostatních kategoriích se pohyboval mezi 68,8 a 77,1 %).  
 
3.10 Vývoj struktury zaměstnanosti v Jihomoravském kraji v roce 2017 
 
Získaná data z dotazníkového šetření uskutečněného k 31. 12. 2017 tentokrát neumožňovala 
přímo posoudit, nakolik přijímání a uvolňování pracovníků v roce 2017 změnilo 
v Jihomoravském kraji strukturu zaměstnanosti podle sektorů a odvětví ekonomiky, podle 
druhu vlastnictví ekonomických subjektů a jejich velikosti. Jak již bylo zmíněno v úvodu, 
dotazník neobsahoval otázku na počet zaměstnanců ke konci roku 2016. Zpracovatel tedy 
využil databázi z loňského šetření a v případě subjektů, které se šetření k 31. 12. 2016 
nezúčastnily, uvedl stejný počet zaměstnanců jako k 31. 12. 2017 (poté, co si ověřil, že firma 
v roce 2016 fungovala). „Nových“ subjektů bylo celkem 756, tedy více než čtvrtina všech 
respondentů, ale na konci roku 2017 zaměstnávaly pouze 18,5 % všech zjištěných 
pracovníků. Případné změny v počtu pracovníků těchto firem se tedy na níže uvedených 
počtech nepodílely. 
 
Ke konci roku 2016 zaměstnavatelé účastnící se dotazníkového šetření k 31. 12. 2017 měli ve 
stavu 221 779 a o rok později 223 811 osob (nárůst o 2 032 osob, tj. 0,9 %). Zatímco primární 
sektor zaznamenal v úhrnu v Jihomoravském kraji dle dotazníkového šetření během roku 
2017 mírný pokles počtu zaměstnanců (o 124 osob, tj. 2,3 %), v sekundéru a terciéru došlo 
ke zvýšení jejich počtu (v sekundéru o 738 osob, tj. o 0,9 %, ale v terciéru o 1 418 osob, tj. o 
1,1 %). Význam jednotlivých sektorů pro ekonomiku kraje se meziročně tedy změnil pouze 
mírně, a to ve prospěch terciéru (nebyl tedy potvrzen trend zjištěný na základě VŠPS - viz 
výše – nárůst významu priméru o 0,3 p.b. a pokles významu sekundéru a terciéru o 0,1 p.b.).  
 
V rámci sekundéru vykázal průmysl přírůstek a stavebnictví úbytek počtu pracovníků. Nárůst 
v průmyslu způsobily především organizace z odvětví chemického (267 zaměstnanců), 
elektrotechnického, strojírenského a TOK průmyslu (všechna o více než 100). Pouze dvě 
odvětví vykázala mírný úbytek počtu pracovníků, a to dřevozpracující průmysl a opravy strojů 
a zřízení. Ostatní odvětví zaznamenala změny v řádu několika desítek či jednotek 
zaměstnanců.  
 
Také v terciéru vynikala některá odvětví, která během roku 2017 výrazně zvýšila počet svých 
pracovníků. Jednalo se především o firmy zaměřené na vzdělávání (přes 700) a zdravotní a 
sociální péči (přes 400). Rovněž v kontextu předchozí kapitoly lze konstatovat, že především 
ve vzdělávání jde o nárůst počtu fyzických osob na zkrácený úvazek. Tento vysoký nárůst 
však způsobil pouze mírné zvýšení významu obou odvětví na celkové zaměstnanosti kraje (o 
1 – 2 desetiny procentního bodu). Více než 100 osob přibylo také v odvětví informační a 
komunikační činnosti, profesní, vědecké a technické činnosti a přesně 100 pak v peněžnictví 
a pojišťovnictví. Na celkové postavení těchto odvětví však neměl přírůstek rovněž téměř 
žádný dopad. Naopak dvě odvětví terciéru vykázala propad počtu zaměstnanců, a to obchod 
(-309) a doprava a skladování (-195). 
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Tab. 32: Struktura zaměstnanosti v roce 2016 a 2017 v ekonomických subjektech účastnících se „Průzkumu 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ dle sektorů a odvětví ekonomiky 

Sektory a odvětví 
Počet 
firem 

2016 2017 
Rozdíl 

abs. % abs. % 

I. sektor  131 5 326 2,4 5 202 2,3 -124 

II. sektor 897 81 928 36,9 82 666 36,9 738 

průmysl 701 72 020 32,5 72 863 32,6 843 

těžební 12 455 0,2 458 0,2 3 

potravinářský 72 5 410 2,4 5 416 2,4 6 

textilní, oděvní a kožedělný 37 4 427 2,0 4 542 2,0 115 

dřevozpracující 16 603 0,3 591 0,3 -12 

papírenský a polygrafický  29 2 326 1,0 2 398 1,1 72 

chemický 75 8 614 3,9 8 881 4,0 267 

sklářský a stavebních hmot 38 4 007 1,8 4 062 1,8 55 

hutnický a kovozpracující 150 12 990 5,9 13 049 5,8 59 

strojírenský 93 13 114 5,9 13 235 5,9 121 

elektrotechnický 55 10 499 4,7 10 625 4,7 126 

ostatní zpracovatelský 49 4 252 1,9 4 254 1,9 2 

opravy a instalace strojů a zařízení 22 1 573 0,7 1 532 0,7 -41 

výroba a rozvod energií 8 579 0,3 579 0,3 0 

zásobování vodou, odpady 45 3 171 1,4 3 241 1,4 70 

stavebnictví 196 9 908 4,5 9 803 4,4 -105 

III. sektor 1 737 134 525 60,7 135 943 60,7 1 418 

velkoobchod a maloobchod 393 15 804 7,1 15 495 6,9 -309 

doprava a skladování 98 11 184 5,0 10 989 4,9 -195 

ubytování, stravování a pohostinství 105 2 669 1,2 2 712 1,2 43 

informační a komunikační činnosti 83 9 853 4,4 10 013 4,5 160 

peněžnictví a pojišťovnictví 58 4 631 2,1 4 731 2,1 100 

činnosti v oblasti nemovitostí 37 959 0,4 1 020 0,5 61 

profesní, vědecké a technické činnosti 106 4 504 2,0 4 682 2,1 178 

administrativní a podpůrné činnosti 75 3 389 1,5 3 422 1,5 33 

veřejná správa a obrana 142 20 243 9,1 20 341 9,1 98 

vzdělávání 399 30 676 13,8 31 389 14,0 713 

zdravotní a sociální péče 145 24 695 11,1 25 112 11,2 417 

kulturní, zábavní a rekreační činnosti 70 4 580 2,1 4 621 2,1 41 

ostatní činnosti 26 1 338 0,6 1 416 0,6 78 

celkem 2 765 221 779 100,0 223 811 100,0 2 032 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2016, Jihomoravský kraj, Brno, 2017; Průzkum 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018, vlastní výpočty 

 
Vývoj zaměstnanosti v podnikatelských subjektech účastnících se průzkumu lze sledovat i 
z hlediska druhu vlastnictví. Jak plyne z následující tabulky, absolutní pokles počtu 
pracovníků vykázaly v úhrnu mezinárodní firmy (o 100 osob, tj. 1,4 %), družstva (o 34, tj. 
0,9 %) a smíšené organizace (o 13, tj. 1,2 %). Největší nárůst zaznamenaly zahraniční 
společnosti s přírůstkem 787 pracovníků (1,5 %), ale zhruba 600 osob přibylo také 
v komunálním sektoru (2,2 %) a ve státních organizacích (1,4 %). Přes 100 nových pracovních 
míst vytvořily také organizace zřízené krajem (nárůst o 0,9 %). 
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Tab. 33: Struktura zaměstnanosti v roce 2016 a 2017 v ekonomických subjektech účastnících se „Průzkumu 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ dle druhu vlastnictví 

Druh vlastnictví 
Počet 

firem 

2016 2017 
Rozdíl 

abs. % abs. % 

soukromé 1 458 69 452 31,3 69 508 31,1 56 

družstevní 66 3 687 1,7 3 653 1,6 -34 

státní 198 44 199 19,9 44 808 20,0 609 

krajské 172 14 926 6,7 15 053 6,7 127 

komunální 374 27 163 12,2 27 752 12,4 589 

vlast. sdružení, polit. stran a církví 37 2 323 1,0 2 334 1,0 11 

zahraniční 362 51 802 23,4 52 589 23,5 787 

mezinárodní 84 7 093 3,2 6 993 3,1 -100 

smíšené  14 1 134 0,5 1 121 0,5 -13 

celkem 2 765 221 779 100,0 223 811 100,0 2 032 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2016, Jihomoravský kraj, Brno, 2017; Průzkum 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018, vlastní výpočty 

 
Z níže uvedené tabulky plyne, že nejvíce zaměstnanců přibylo v kategorii, v níž na konci roku 
2017 podniky zaměstnávaly 50 – 99 zaměstnanců (celkem 800, tj. 2,2 %; téměř 40 firem 
z celkových 539 přibralo mezi 10 a 33 zaměstnanci). Nárůst o více než 500 byl zaznamenán 
také u firem o velikosti 200-499 pracovníků (575, tj. 1,3 %). Necelých 500 pracovníků získala 
také kategorie, do které k 31. 12. 2017 spadaly firmy s 500-999 zaměstnanci (1,5 %). Mezi 
300 – 400 pracovníky přibylo v kategorii největších firem (375, tj. 1,0 %) a v těch s 200-499 
pracovníky (0,9 %). V kategorii 20-49 pracovníků se jejich počet téměř nezměnil.  
 
Tab. 34: Změny ve struktuře zaměstnanosti v ekonomických subjektech účastnících se „Průzkumu 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ dle velikostních kategorií (počet pracovníků k 31. 12. 
2017) 

Velikostní kategorie  
(počet pracovníků 

v okrese) 

Počet 

firem 

2016 2017 
Rozdíl 

abs. % abs. % 

nad 1 000 15 37 935 17,1 38 310 17,1 375 

500–999 45 29 959 13,5 30 405 13,6 446 

200–499 143 42 975 19,4 43 550 19,5 575 

100–199 260 35 262 15,9 35 571 15,9 309 

50–99 539 35 921 16,2 36 721 16,4 800 

20–49 960 31 489 14,2 31 522 14,1 33 

méně než 20 803 8 238 3,7 7 732 3,5 -506 

celkem 2 765 221 779 100,0 223 811 100,0 2 032 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2016, Jihomoravský kraj, Brno, 2017; Průzkum 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018, vlastní výpočty 

 
Malé firmy s méně než 20 zaměstnanci zaznamenaly úbytek pracujících, a to výrazný (o 506, 
tj. o 6,1 %), nicméně zde může být příčinou pokles počtu pracovníků v některých firmách, 
které v roce předchozím spadaly do kategorie 20 – 49 zaměstnanců (šlo o 41 firem, v nichž 
počet pracujících klesl o téměř 300).  
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3.11 Vývoj struktury zaměstnanosti v zemědělství a ve vybraných průmyslových odvětvích 
v období 2013-2017 a prognóza vývoje do roku 2022 
 
Z následující tabulky vyplývá, že se počet subjektů podchycených dotazníkovým šetřením do 
roku 2016 snižoval, nicméně v posledním roce došlo k nárůstu počtu respondentů meziročně 
o 172. Důvodem tohoto příznivého vývoje je výrazný nárůst počtu oslovených subjektů ze 
strany Úřadu práce ČR, avšak výsledný efekt rozhodně neodpovídal očekávání (počet 
oslovených subjektů se zvýšil o téměř 2 tis.). I přes tuto velmi pozitivní snahu získat reakci co 
nejvíce subjektů působících v Jihomoravském kraji se za posledních pět let celkový počet 
respondentů snížil o 180, tj. o 6,3 %. Těch spadajících svojí činností do průmyslu klesl ze 735 
na 701, tj. o 4,6 %. Z níže uvedených analyzovaných odvětví se snížil ve všech s výjimkou 
hutnického a kovozpracujícího průmyslu a také v zemědělství, přesto klesl z 504 na 490, tj. 
2,8 %.  
 
Tab. 37: Počet firem (PF) a zaměstnanců (PZ) v zemědělství a ve vybraných odvětvích průmyslu 
v ekonomických subjektech účastnících se průzkumů zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (vždy k 31. 12.) 

Odvětví 
2013 2014 2015 2016 2017 

PF PZ PF PZ PF PZ PF PZ PF PZ 

Zemědělství 110 4 839 113 5 041 110 4 688 107 4 537 120 4 795 

II. sektor 946 81 295 979 86 148 851 80 478 850 82 155 897 82 666 

- průmysl 735 79 094 789 76 025 675 70 640 670 72 732 701 72 863 

potravinářský 75 6 220 84 6 493 68 5 870 67 5 507 72 5 416 

hutnický a 
kovozpracující 

142 10 836 148 11 321 134 11 459 143 12 102 150 13 049 

strojírenský 109 14 650 117 16 188 100 14 568 89 13 516 93 13 235 

elektrotechnický 68 12 278 71 12 527 59 12 981 59 13 375 55 10 625 

Celkem vybraná 504 48 823 533 51 570 471 49 566 465 49 037 490 47 120 

Celkem Průzkum 2 845 217 364 2 892 223 502 2 678 208 308 2 593 219 822 2 765 223 811 

Zdroj: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2013,...., 31. 12. 2017, BDO Advisory, s.r.o., 
2016, Praha; UJEP, Ústí nad Labem, 2014, 2015, 2017, 2018; vlastní zpracování 

 
Do Průzkumu bylo v roce 2013 zahrnuto ve vybraných odvětvích 48,8 tis. zaměstnanců, 
kdežto na konci roku 2017 pouze 47,1 tis. V zemědělství došlo k zanedbatelnému úbytku 
počtu pracovníků (o 44, tj. 0,9 %), ve vybraných průmyslových odvětvích o 1 659, tj. o 3,8 %. 
V hutnickém a kovozpracujícím průmyslu se počet analyzovaných zaměstnanců zvýšil o 2,2 
tis., tj. o 20,4 %. Absolutní výsledky však nejsou dostačující k vyhodnocení významu 
jednotlivých odvětví na celkové zaměstnanosti v Jihomoravském kraji.  
 
Následující tabulka zachycuje relativní zastoupení vybraných odvětví v jednotlivých letech. Je 
zřejmé, že význam zemědělství se v posledních pěti letech příliš nezměnil a zatímco podíl 
firem působících v zemědělství mírně rostl a tvořil zhruba 4 %, zaměstnanost v zemědělství 
se udržuje kolem 2,2 %. Kolem 2,5-3 % se pohyboval podíl firem i zaměstnanců 
v potravinářství a lze zachytit spíše klesající trend, který může být způsoben i modernizací 
výroby.  
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Tab. 38: Podíl firem (PF) a zaměstnanců (PZ) v zemědělství a ve vybraných odvětvích průmyslu 
v ekonomických subjektech účastnících se průzkumů zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (vždy k 31. 12.) 

Odvětví 
2013 2014 2015 2016 2017 

PF PZ PF PZ PF PZ PF PZ PF PZ 

Zemědělství 3,9 2,2 3,9 2,3 4,1 2,3 4,1 2,1 4,3 2,1 

II. sektor 33,3 37,4 33,9 38,5 31,8 38,6 32,8 37,4 32,4 36,9 

- průmysl 25,8 36,4 27,3 34,0 25,2 33,9 25,8 33,1 25,4 32,6 

potravinářský 2,6 2,9 2,9 2,9 2,5 2,8 2,6 2,5 2,6 2,4 

hutnický a 
kovozpracující 

5,0 5,0 5,1 5,1 5,0 5,5 5,5 5,5 5,4 5,8 

strojírenský 3,8 6,7 4,0 7,2 3,7 7,0 3,4 6,1 3,4 5,9 

elektrotechnický 2,4 5,6 2,5 5,6 2,2 6,2 2,3 6,1 2,0 4,7 

Celkem vybraná 17,7 22,4 18,4 23,1 17,6 23,8 17,9 22,3 17,7 20,9 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2013,...., 31. 12. 2016, BDO Advisory, s.r.o., 
2016, Praha; UJEP, Ústí nad Labem, 2014, 2015, 2017, 2018; vlastní zpracování 
 

Význam hutnického a kovozpracujícího průmyslu až do roku 2015 zůstával v případě firem 
v blízkosti 5 %, ale již v roce 2015 se podíl zaměstnanců zvýšil na 5,5 % a v roce 2017 byly 
tyto hodnoty navýšeny na 5,8 %. Zatímco hutnický a kovozpracující průmysl se počtem firem 
i zaměstnanců podílí na celém vzorku zhruba stejným procentem, v případě strojírenského a 
elektrotechnického průmyslu jde spíše o menší počet velkých firem zaměstnávajících vysoký 
podíl všech pracujících. Podíl elektrotechnických firem činil během posledních pěti let 2 až 
2,5 %, v případě strojírenských firem šlo o 3,4 až 4,0 %. Význam strojírenství pro 
zaměstnanost byl v Jihomoravském kraji s výjimkou roku 2016 vyšší než u 
elektrotechnického průmyslu (v roce 2014, kdy dosáhl svého maxima na úrovni 7,2 %, 
dokonce o 1,6 procentního bodu). V roce 2017 došlo k poklesu podílu zaměstnaných osob 
v elektrotechnickém průmyslu pod 5 %, což bylo poprvé během sledovaného období. Podíl 
vybraných odvětví se v případě počtu firem od roku 2013 nezměnil, ale počet zaměstnaných 
v nich se snížil o 1,5 p.b. Je tedy potřeba podotknout, že se v Jihomoravském kraji rozvíjí 
hlavně jiná než výše uvedená odvětví, a to především v sektoru služeb. 
 

Pro relativní porovnání vývoje zaměstnanosti ve všech odvětvích (pro předchozí vývoj i 
následnou prognózu) je však vhodnější než podíl jednotlivých odvětví použít průměrnou 
velikost subjektů v jednotlivých letech dle počtu zaměstnanců. Jednak se tím smazávají 
rozdíly mezi počtem odpovídajících respondentů a velikostí šetřeného vzorku zaměstnaných, 
tedy diference v absolutních hodnotách, a odstraní se také vliv počtu odevzdaných dotazníků 
od firem spadajících do ostatních odvětví, tedy rozdíly v relativních hodnotách (např. růst 
počtu zaměstnaných a tím i podílu některých odvětví terciéru na celkové zaměstnanosti 
snižují význam průmyslových odvětví, i když absolutní počet zaměstnaných v šetřených 
firmách roste nebo stagnuje).  
 
Pro prognózu vývoje do roku 2022 byla zvolena metoda jednoduché lineární regrese  
(v programu MS Excel), což je matematická metoda používaná pro proložení souboru bodů v 
grafu přímkou (spojnicí trendu). Lineární regrese představuje aproximaci daných hodnot 
přímkou metodou nejmenších čtverců. Vzhledem k malému počtu výchozího souboru bodů 
(12 bodů/let - výše sledované období 2012-2017 bylo prodlouženo do roku 2006) je však 
hodnota spolehlivosti R2 relativně nízká (R2 může nabývat hodnoty 0 až 1, čím je vyšší, tím 
větší je spolehlivost modelu). Dále byla využita statistická funkce FORECAST, prostřednictvím 
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níž lze odhadnout budoucí hodnotu lineárního trendu pomocí existujících hodnot. Jako 
nevhodná metoda prognózy byl vyhodnocen klouzavý průměr, neboť časová řada reálných 
dat je příliš krátká pro pětiletou projekci.  
 
Následující prognóza dle požadavků zadavatele tedy vychází striktně z předchozích průzkumů 
zaměstnanosti (od roku 2006) a není zohledněn žádný vnější vliv, který by působil na změny 
v zaměstnanosti, např. příchod nového investora ze sledovaného odvětví, ani odchod 
stávajících stěžejních zaměstnavatelů (po konzultaci s pracovníky Krajské pobočky Úřadu 
práce ČR se v blízké budoucnosti rovněž neočekává hromadné propouštění v daných 
odvětvích) nebo případné zastavení ekonomického růstu, potažmo další ekonomická krize, 
která by vedla k propouštění pravděpodobně i v těch odvětvích, která jsou v současnosti na 
vrcholu a presentují se spíše převisem nabídky volných pracovních míst. 
 
Obr. 18: Prognóza vývoje zaměstnanosti v zemědělství a v potravinářském průmyslu v Jihomoravském kraji do 
roku 2022 

 
Zdroj: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2013,...., 31. 12. 2016, BDO Advisory, s.r.o., 
2016, Praha; UJEP, Ústí nad Labem, 2014, 2015, 2017, 2018; vlastní zpracování 

 
Na základě výsledků získaných z předchozích průzkumů zaměstnanosti vykazuje velmi 
negativní trend zemědělství, jehož podíl na celkové zaměstnanosti se v Jihomoravském kraji 
snížil od roku 2006 ze 4,1 na 2,1 %. Regresní analýza odhaduje do roku 2022 další strmý 
pokles oproti roku 2017, a to o více než 30 % (počet zaměstnanců na jednu firmu by tak činil 
27,5 oproti stávajícím 40), přičemž determinant spolehlivosti je velmi vysoký. Dle regresní 
analýzy by tedy došlo ke snížení podílu zemědělství pod 1,5 % do roku 2022, což je velmi 
negativní trend, který by měl být z důvodů zachování péče o krajinu jižní Moravy a tradičního 
ovocnářství a vinařství jednoznačně zvrácen.  
 
Vývojem zaměstnanosti v zemědělství v celé ČR se zabývá velmi podrobně studie "Prognóza 
zaměstnanosti v odvětví zemědělství do roku 2033" postavená na projekci Cedefop a na 
projekci Národního vzdělávacího fondu (včetně vnějších vlivů, které mohou mít dopad na 
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objem zemědělské produkce jako je např. omezení dotací z národních či evropských zdrojů). 
Projekce je postavena na datech o počtech zaměstnaných v zemědělství v letech 2000-2012 
a do roku 2022 v základní variantě očekává pokles o více než 5 %, v pesimistické variantě 
min. o 17 % oproti roku 2012. V absolutním vyjádření by tedy v případě pesimistické varianty 
pracovalo v roce 2022 v zemědělství v celé ČR pouze 98 tis. osob, takže podíl na celkové 
zaměstnanosti by činil necelá 2 %. V případě aplikace těchto předpokladů na výsledky 
průzkumu lze očekávat snížení významu zemědělství na 2,0 až 1,8 %. 
 
Potravinářství vykazuje dlouhodobě stabilní trend (kolem 3 %) s velmi mírným očekávaným 
nárůstem zaměstnanosti do roku 2022 oproti výchozímu roku 2006, avšak nikoliv oproti 
stavu v roce 2017. Teoreticky by na jednu potravinářskou firmu připadalo v roce 2022 
průměrně 78,7 zaměstnanců (oproti stávajícímu 75,2, tzn. o půl procenta více než v roce 
2017). Avšak vzhledem k modernizaci výroby i v oblasti potravinářského průmyslu lze 
očekávat spíše redukci počtu pracovníků. 
 
Následující graf zachycuje minulý a očekávaný vývoj zaměstnanosti v odvětvích průmyslu, 
které jsou pro Jihomoravský kraj stěžejní, neboť koncentrují vysoké procento všech 
zaměstnaných. Velmi pozitivní trend lze zaznamenat v případě elektrotechnického průmyslu. 
Jeho význam pro celkovou zaměstnanost se v posledních pěti letech dle průzkumů sice snížil 
z 5,6 na 4,7 %, ale průměrná velikost subjektu spadajícího do elektrotechnického průmyslu 
se od roku 2006 do roku 2017 zvýšila z 169,7 na 193,2 zaměstnanců, tedy o 13,8 %. Lineární 
regrese odhaduje navýšení zaměstnanosti oproti stavu z roku 2006 zhruba o třetinu. Ve 
srovnání se současným stavem by pak mělo dojít k navýšení o 16,6 % (na 225,2).  
 
Strojírenský průmysl nezaznamenal v Jihomoravském kraji v předchozích letech tak 
dynamický vývoj jako ten elektrotechnický. Význam strojírenství pro celkovou zaměstnanost 
se dle průzkumů od roku 2006 snížil, ale opět, podobně jako u elektrotechnického průmyslu, 
průměrný podíl zúčastněného subjektu se zvýšil z 126,9 na 142,3 zaměstnanců do roku 2017. 
Do roku 2022 lze předpokládat další zvýšení zaměstnanosti zhruba o 11 % ve srovnání 
s rokem 2017 (avšak nárůst o čtvrtinu v komparaci s výchozím rokem 2006). Průměrný počet 
zaměstnanců v jedné strojírenské firmě by se tak měl odhadem zvýšit na 157,9.  
 
Relativně nízkou volatilitu měřenou podílem na celkové zaměstnanosti vykazovalo odvětví 
hutnického a kovozpracujícího průmyslu (kolem 5,5 %), přičemž od roku 2006 došlo ke 
zvýšení podílu ze 4,9 na 5,8 %. Průměrná velikost zúčastněného subjektu se mírně zvýšila ze 
78,5 na 87,0 zaměstnanců. Do roku 2022 lze proto počítat pouze s mírným nárůstem oproti 
roku 2006 (zhruba o 8,8 %), ale v porovnání se současným stavem může dojít k poklesu o 
2 %, takže na jednu firmu bude teoreticky připadat průměrně 85,4 zaměstnanců. 
Pravděpodobnost tohoto vývoje je však výrazně nižší než v případě předchozích dvou 
analyzovaných odvětví.  
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Obr. 19: Prognóza vývoje zaměstnanosti v hutnickém a kovozpracujícím průmyslu, ve strojírenském a 
elektrotechnickém průmyslu v Jihomoravském kraji do roku 2022 

 
Zdroj: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2013,...., 31. 12. 2016, BDO Advisory, s.r.o., 
2016, Praha; UJEP, Ústí nad Labem, 2014, 2015, 2017, 2018; vlastní zpracování 

 
Dále je potřeba zohlednit, že na vývoj zaměstnanosti ve všech třech sledovaných odvětví 
zpracovatelského průmyslu velmi negativně dopadla ekonomická krize, takže v případě jejího 
opakování lze očekávat snížení zaměstnanosti ve srovnání s rokem 2017. Určujícím faktorem 
je také volná pracovní síla, která v současných podmínkách na trhu práce i v Jihomoravském 
kraji spíše chybí. Je tedy také otázkou vládní politiky, zda podpoří dovoz kvalifikované 
pracovní síly v daných odvětvích ve větší míře než dosud a firmy tak nebudou muset odmítat 
nabídky zakázek, případně omezovat výrobu při stagnaci současné kapacity lidských zdrojů. 
 
Z předchozí analýzy tedy vyplývá, že zaměstnanost v Jihomoravském kraji by měla růst 
především v elektrotechnickém a strojírenském průmyslu. Potravinářství a hutnický a 
kovozpracující průmysl vykazují stabilní počet pracujících a zaměstnanost v zemědělství bude 
pravděpodobně spíše stagnovat, než (dle modelů) výrazně klesat. Vývoj zaměstnanosti ve 
vybraných odvětvích v Jihomoravském kraji lze však také odhadnout na základě vývoje v celé 
ČR. Následující obrázek zachycuje vývoj vybraných odvětví zpracovatelského průmyslu 
z hlediska absolutního počtu zaměstnaných od počátku roku 2010 po čtvrtletích (metodika 
zjišťování v dřívějších letech byla jiná) a prognózu do roku 2022 pomocí lineární regresní 
analýzy na úrovni celé ČR.  
 
Na úrovni celé ČR se velmi pozitivně vyvíjí zaměstnanost v hutnickém a kovozpracujícím 
průmyslu, což prokázal také vývoj v roce 2017 v Jihomoravském kraji dle Průzkumu. Do roku 
2022 by zde mělo přibýt ve srovnání s rokem 2017 přes 11 % pracujících. Obdobný nárůst (o 
8,8 %) lze očekávat také ve strojírenství, mírnější pak v elektrotechnickém průmyslu (o 
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3,4 %). Stagnace potravinářství se očekává i na úrovni celé ČR, nicméně obdobně jako u 
každého stabilizovaného vývoje je pravděpodobnost velmi nízká. 
 
Obr. 20: Prognóza vývoje vybraných průmyslových odvětví v ČR do roku 2022 

 
Pramen: Průmysl, energetika – časové řady, Zaměstnanost v průmyslu: Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
a průměrný počet zaměstnaných osob ve fyzických osobách, absolutní hodnota a meziroční index (stejné 
čtvrtletí předchozího roku = 100), průmysl celkem (CZ-NACE B+C+D, resp. CZ-NACE B+C+D+E) a sekce, oddíly a 
hlavní průmyslová seskupení, neočištěná data; dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr, citováno  
19. 4. 2018 

 
Výše uvedený odhad se však ne zcela shoduje s projekcí změn struktury pracovních míst v ČR 
do roku 20202. Dle této studie by odvětví hutnického a kovozpracujícího průmyslu mělo do 
roku 2020 snížit počet pracovních míst o 20 tis., čímž odvětví patří mezi pět nejrychleji 
klesajících (zhruba o 10 % do roku 2020). Strojírenský průmysl by měl spadat mezi pět 
odvětví, která zaznamenají největší relativní nárůst počtu pracovníků (o 5,5 %).  
 
Elektrotechnický průmysl není v dané studii mezi odvětvími s největšími očekávanými 
absolutními či relativními změnami uváděn, nicméně dle dalších informací Národního ústavu 
pro vzdělávání (dále NÚV) by, tentokrát do roku 2025, měl počet pracovních míst v celé ČR 
v tomto odvětví růst, a to zhruba o 9 tis. ve srovnání s výchozím rokem 2014 (tj. o 6 %). NÚV 
dále uvádí3, že největší část pracovních míst v elektrotechnickém průmyslu je koncentrována 
právě do Jihomoravského kraje (15 %), takže absolutní i relativní nárůst by zde mohl být 
spíše nadprůměrný.  
 
Tento informační zdroj potvrzuje rovněž pokles počtu pracovníků v zemědělství (mezi roky 
2014 a 2025 o 12 tis., tj. o 11 %), avšak zároveň prognózuje snížení významu hutnického a 
kovozpracujícího průmyslu (o 23 tis., tj. o 9 %). Z celé ČR je v Jihomoravském kraji soustředěn 
                                                           
2 Lepič, M., Koucký, J.: Kvalifikační potřeby trhu práce. Analýzy proměn trhu práce v ČR a EU, jejich trendy a 
faktory a projekce vývoje kvalifikačních potřeb pracovního trhu v ČR, 2012, 81 s. 
3 http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/4-4-02 
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největší podíl pracujících v zemědělství (12 %) a druhý největší podíl pracujících v uvedeném 
průmyslovém odvětví (10 %) po Moravskoslezském kraji, což by mělo odpovídajícím 
způsobem „varovat“ před propouštěním kovodělníků a odborných pracovníků souvisejících 
profesí. Jak ukáže jedna z následujících kapitol týkajících se poptávky po jednotlivých 
profesích, jsou naopak kovoprofese v současnosti nejpožadovanějšími a (dlouhodobě) 
nedostatkovými, a to nejen mezi vyučenými pracovníky (včetně absolventů), ale také mezi 
osobami, které v příbuzném oboru dosáhly maturitního vzdělání. Firmy působící v tomto 
odvětví jsou tedy nyní schopny uplatnit a zároveň i mzdově ohodnotit nejen vyučené 
zaměstnance, ale také ty, kteří dosáhli maturitního vzdělání.  
 
 U strojírenského průmyslu by mělo dojít k mírnému navýšení zaměstnanosti do roku 2025  
(o 2 tis., tj. o 2 %) a vzhledem k tomu, že v Jihomoravském kraji se nachází 17 % všech 
obsazených pracovních míst v tomto odvětví průmyslu, mělo by k mírnému, i když 
pravděpodobně nadprůměrnému, nárůstu docházet i zde. Opakem je vývoj ve výrobě 
dopravních prostředků, který je v rámci studie NÚV sledován zvlášť a naznačuje, že dojde do 
roku 2025 v celé ČR k poklesu počtu pracovníků o 11 tis., tj. o 5 %. Vzhledem k tomu, že 
Jihomoravský kraj není na výrobu automobilů či komponent pro automobilový průmysl 
specializován, tyto změny se ho pravděpodobně příliš nedotknou. 
 
Na závěr této podkapitoly je však třeba upozornit, že odhady v této oblasti jsou velmi obtížné 
a zatížené velkou chybovostí. Rovněž je třeba připomenout, že se prognóza prostřednictvím 
lineární regrese opírá pouze o výsledky předchozích šetření, které dlouhodobě ve vybraných 
odvětvích pokrývá pouze necelou polovinu všech zaměstnaných v kraji. Pro hlubší analýzu by 
bylo potřeba vytvořit delší časovou řadu nebo rozšířit analyzovaný vzorek za pomoci 
existujících databází ekonomických subjektů (např. ze zdrojů Českého statistického úřadu či 
komerčních databází). Téma prognózy zaměstnanosti by si však zasluhovalo samostatnou 
odbornou studii např. v podobném stylu, jakou disponuje Moravskoslezský kraj4. 
 
3.12 Požadavky zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji na absolventy škol a prognóza 
potřeb zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji na absolventy škol v období do roku 2022 
 

V rámci dotazníkového šetření byli zaměstnavatelé tázáni, zda hodlají v případě expanze 
přijímat i čerstvé absolventy škol, tedy osoby, které v posledních dvou letech ukončily 
docházku do škol všech stupňů (střední bez maturity, střední s maturitou, vysoké školy). 
Z celkového počtu 2 765 subjektů jich kladně odpovědělo pouze 543 (19,6 %, tedy výrazně 
více než při loňském šetření – necelých 14 %).  
 
Analýza odpovědí prokázala, že existují rozdíly mezi jednotlivými odvětvími ekonomiky v 
přístupu k absolventům. V primárním sektoru vykazovalo zájem přijímat absolventy škol 
14,5 % subjektů a v terciárním sektoru 16,7 % firem, ale v sekundéru to bylo 26,1 %. Z 
odvětví sekundéru vykazovaly zvýšený zájem o absolventy především firmy ze strojírenského 
a ostatního zpracovatelského průmyslu (dvě pětiny firem hodlá absolventy přijímat) a také 
z hutnického a kovozpracujícího (více než třetina) průmyslu. Téměř třetina 
elektrotechnických firem je rovněž ochotná absolventy přijímat. Naopak nízký zájem 

                                                           
4 Odhad poptávky a nabídky lidských zdrojů v sektoru průmyslu Moravskoslezského kraje v letech 2013-2020, 
Moravskoslezský kraj, 2014, 41 s. 
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projevily průmyslové podniky papírenského a polygrafického zaměření, také dřevozpracující 
firmy i společnosti zabývající se výrobou skla a stavebních hmot (méně než 20 %).  
 
Tab. 39: Zájem o absolventy ze strany ekonomických subjektů účastnících se „Průzkumu zaměstnanosti 
v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ dle sektorů a odvětví ekonomiky 

Sektory a odvětví 
Počet 
firem 

celkem 

Počet firem se 
zájmem o 

absolventy  
Počet absolventů 

abs. % celkem 
úroveň vzdělání 

vyučení SŠ VŠ 

I. sektor  131 19 14,5 89 72 17 0 

II. sektor 897 234 26,1 2 192 1 515 564 113 

průmysl 701 194 27,7 2 007 1 392 518 97 

těžební 12 0 0,0 0 0 0 0 

potravinářský 72 15 20,8 96 74 20 2 

textilní, oděvní a kožedělný 37 10 27,0 148 141 7 0 

dřevozpracující 16 3 18,8 7 6 1 0 

papírenský a polygrafický  29 5 17,2 28 24 2 2 

chemický 75 17 22,7 233 210 23 0 

sklářský a stavebních hmot 38 6 15,8 34 27 5 2 

hutnický a kovozpracující 150 53 35,3 569 417 138 14 

strojírenský 93 38 40,9 367 249 106 12 

elektrotechnický 55 18 32,7 341 120 207 14 

ostatní zpracovatelský 49 20 40,8 118 106 4 8 

opravy a instalace strojů a zařízení 22 5 22,7 51 8 3 40 

výroba a rozvod energií 8 0 0,0 0 0 0 0 

zásobování vodou, odpady 45 4 8,9 15 10 2 3 

stavebnictví 196 40 20,4 185 123 46 16 

III. sektor 1 737 290 16,7 1 419 402 450 567 

velkoobchod a maloobchod 393 55 14,0 193 112 68 13 

doprava a skladování 98 21 21,4 85 74 11 0 

ubytování, stravování a pohostinství 105 16 15,2 92 33 57 2 

informační a komunikační činnosti 83 26 31,3 366 25 23 318 

peněžnictví a pojišťovnictví 58 3 5,2 7 0 6 1 

činnosti v oblasti nemovitostí 37 3 8,1 8 5 3 0 

profesní, vědecké a technické činnosti 106 17 16,0 55 0 6 49 

administrativní a podpůrné činnosti 75 23 30,7 171 97 64 10 

veřejná správa a obrana 142 27 19,0 160 2 114 44 

vzdělávání 399 60 15,0 112 10 36 66 

zdravotní a sociální péče 145 29 20,0 123 19 50 54 

kulturní, zábavní a rekreační činnosti 70 7 10,0 24 3 11 10 

ostatní činnosti 26 3 11,5 23 22 1 0 

celkem 2 765 543 19,6 3 700 1 989 1 031 680 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 
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V terciárním sektoru se kladným přístupem k absolventům prezentovalo především odvětví 
informačních a komunikačních činností (31,3 % oslovených podniků se vyjádřilo kladně), 
administrativní a podpůrné činnosti (30,7 %) a také z odvětví zdravotnictví a sociální péče a 
doprava a skladování měla více než pětina organizací o absolventy zájem. Naopak nezájem 
(pod 10 % firem) byl zřejmý především u firem z oblasti peněžnictví a pojišťovnictví a správy 
nemovitostí. Celkově měly všechny společnosti zájem o 3,7 tis. absolventů5. Při povrchním 
srovnání lze uvést, že na konci roku 2017 bylo v evidenci Úřadu práce ČR v Jihomoravském 
kraji 1,3 tis. uchazečů-absolventů (zároveň čtvrtinu volných míst hlášených na ÚP ČR, tj. 4,2 
tis., tvořily právě místa pro absolventy). V teoretické rovině by tedy všichni absolventi měli 
najít okamžité uplatnění, avšak zde hraje roli především nesoulad mezi oborovou či profesní 
nabídkou a poptávkou (strukturální nezaměstnanost).  
 
Největší zájem ze strany zaměstnavatelů byl tentokrát o vyučené (od roku 2011 vždy o 
vysokoškoláky) a počet požadavků v úhrnu dosáhl téměř 2 tis. Přes 1000 bylo také 
požadavků na středoškoláky s maturitou a téměř 700 pak na vysokoškoláky. V terciéru jsou 
požadavky téměř vyrovnány, ale mírně převažují vysokoškoláci, v sekundéru naopak 
dominují vyučení ve výši 1,5 tis., zatímco vysokoškoláků-absolventů by se zde uplatnilo 
pouze 113. Především hutnický a kovozpracující, strojírenský, elektrotechnický a také 
chemický průmysl nabízí uplatnění i čerstvě vyučeným osobám v oboru. Celkový požadavek 
na vysokoškoláky činil v sektoru služeb nejvíce v odvětví informačních a komunikačních 
činností (přes 300). Ve veřejné správě a obraně hledají především středoškoláky s maturitou 
(114) a v obchodě (112) i v administrativních a podpůrných činnostech (97) pak absolventy 
s výučním listem.  
 
Tab. 40: Zájem o absolventy ze strany ekonomických subjektů účastnících se „Průzkumu zaměstnanosti 
v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ dle druhu vlastnictví  

Druh vlastnictví 
Počet firem 

celkem 

z toho se zájmem o 
absolventy 

Počet absolventů celkem 

absolutně % absolutně % 

soukromé 1 458 282 19,3 1 583 2,3 

družstevní 66 14 21,2 35 1,0 

státní 198 34 17,2 227 0,5 

krajské 172 27 15,7 52 0,3 

komunální 374 58 15,5 140 0,5 

vlast. sdružení, polit. stran a církví 37 8 21,6 22 0,9 

zahraniční 362 93 25,7 1 384 2,6 

mezinárodní 84 26 31,0 253 3,6 

smíšené  14 1 7,1 4 0,4 

celkem 2 765 543 19,6 3 700 1,7 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Přístup k absolventům podle vlastnické struktury ekonomických subjektů je nejpozitivnější 
u mezinárodních a zahraničních firem, ale i v družstvech (více než pětina firem by přijala 
absolventy). Přitom právě zahraniční firmy jsou schopné a ochotné absorbovat vysoký počet 

                                                           

5 Tento údaj může být nadhodnocený vlivem formulace otázky – zaměstnavatelé udávali počty zaměstnanců, o 
které chtějí v následujícím roce zvyšovat své stavy a pouze u některých mohlo jít o absolventy, což však nešlo 
z údajů zjistit (jedině uvést do dvou řádků, čehož respondenti využívali jen zřídka) 
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absolventů (téměř 1,4 tis., tj. více než třetina požadavků na absolventy), i když ještě vyšší je 
absorpční kapacita ryze českých firem (téměř 1,6 tis. osob). Podprůměrný zájem o 
„nezkušené“ pracovníky vykázaly subjekty ve smíšeném vlastnictví, ale také v krajském a 
komunálním vlastnictví (kolem 15 %). Žádný subjekt ve smíšeném vlastnictví neuvažuje o 
přijímání absolventů. 
 
Tab. 41: Zájem o absolventy ze strany ekonomických subjektů účastnících se „Průzkumu zaměstnanosti 
v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ dle velikostních kategorií 

Velikostní kategorie 
(počet pracovníků v okrese) 

Počet firem 
celkem 

z toho se zájmem o 
absolventy 

Počet absolventů celkem 

absolutně % absolutně % 

nad 1 000 15 6 40,0 305 0,8 

500 – 999 45 20 44,4 526 1,7 

200 – 499 143 45 31,5 786 1,8 

100 – 199 260 72 27,7 603 1,7 

50 – 99 539 139 25,8 725 2,0 

20 – 49 960 168 17,5 541 1,7 

méně než 20 803 93 11,6 214 2,8 

celkem 2 765 543 19,6 3 700 1,7 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Poznatkem analýzy dotazníkového šetření je rovněž skutečnost, že s klesajícím počtem 
zaměstnanců ve firmách klesá i zájem o absolventy. V případě největších společností 
vykázalo zájem o absolventy 40 % všech firem a v kategorii 500 až 999 pracovníků 
odpovědělo kladně dokonce 44,4 %. U podniků o velikosti 200 až 499 osob to bylo již jen 
31,5 % a podíly dále klesaly až na 11,6 % v případě nejmenších společností. Z hlediska počtu 
přijímaných absolventů jsou poměry již vyrovnanější. Absolutně nejvíce absolventů by práci 
získalo ve firmách s 200-499 zaměstnanci (1,8 % potenciální nárůst) a přes 700 také ve 
firmách s 50-99 zaměstnanci (2,0 %), nicméně největší relativní přízeň k absolventům mají 
právě malé firmy, které by počet svých zaměstnanců zvýšili přijetím absolventů o 2,8 %. U 
velkých firem nad 1000 zaměstnanců jde o více než 300 potenciálně přijatých absolventů, 
což však představuje nárůst pouze o 0,8 %. 
 
Průzkum umožňuje také identifikovat jednotlivé profese, o které je mezi zaměstnavateli 
zájem a zároveň není překážkou statut absolventa. Vůbec nejžádanějšími se stali absolventi, 
kteří jsou v klasifikaci CZ-ISCO řazeni jako specialisté v oblasti informačních a komunikačních 
technologií (249 požadavků), konkrétně programátoři, systémoví analytici a vývojáři 
softwaru apod. Z vysokoškolských pozic je následovali specialisté v oblasti vědy a techniky, 
především strojní (66) a stavební (65) inženýři, ale jejich počet byl výrazně nižší než 
v předchozích letech, dále specialisté v oblasti v právní, sociální a kulturní oblasti (62 osob), 
především ekonomové a odborní účetní. Více než 50 požadavků na vysokoškoláky směřuje 
také mezi učitele na 2. stupni základních škol a na středních školách. 
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Tab. 42: Nejčastěji uváděné profese absolventů, u nichž zaměstnavatelé avizovali případný zájem (nad 50 
osob) 

Úroveň  
vzdělání 

Profese (ISCO) 
Počet  

absolventů 

Vyučení 

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (ISCO 9329) 214 

Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech (seřizovači, 
obráběči, operátoři CNC strojů ISCO 7223) 

175 

Montážní dělníci mechanických zařízení, operátoři výroby (ISCO 8211) 116 

Montážní dělníci ostatních výrobků (ISCO 8219) 113 

Montážní dělníci elektrických zařízení (ISCO 8212) 109 

Svářeči, řezači plamenem, páječi (ISCO 7212) 94 

Slévači apod. (ISCO 7211) 82 

Zámečníci (ISCO 7222) 79 

Řidiči nákladních automobilů (ISCO 833) 70 

Obsluha zařízení na zpracování kovů (ISCO 8121) 65 

Pomocní uklízeči (ISCO 9112) 57 

Šičky, švadleny (ISCO 7533) 57 

Zedníci apod. (ISCO 7112) 56 

S maturitou 

Montážní dělníci elektrických zařízení (ISCO 8212) 200 

Seřizovači, obráběči, operátoři CNC strojů (ISCO 7223) 132 

Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě – příslušníci policie 
(ISCO 3355) 

95 

Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky – strojírenští technici 
(ISCO 3115) 

75 

Vysokoškolské 

Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií (ISCO 251) 249 

Specialisté v oblasti vědy a techniky – strojní inženýři (ISCO 2144) 66 

Specialisté v oblasti vědy a techniky – stavební inženýři (ISCO 2142) 65 

Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oblastech (ISCO 
26) 

62 

Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání (ISCO 23) 51 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Celkově druhou nejžádanější skupinou absolventů škol byli pomocní dělníci ve výrobě 
(vyučení bez maturity), kterých na trhu práce chybělo dle respondentů taktéž více než 200. 
Mezi 100 a 200 bylo požadavků na kovodělníky a strojírenské dělníky (seřizovače, obráběče) 
a v úhrnu přes 400 požadavků směřovalo mezi montážní a manipulační dělníky (nejvíce na ty 
ze strojírenských, kovo a elektro oborů). Pod 100, ale více než 50 požadavků na pracovníky 
včetně absolventů tvořili svářeči, slévači a zámečníci, dále řidiči nákladních automobilů, 
uklízeči, šičky a švadleny a také zedníci. V případě středoškoláků s maturitou byla nejčetněji 
zastoupena spíše dělnická profese, a to montážní dělníci elektrických zařízení. Maturita je 
požadována také u více než stovky požadavků na seřizovače a obráběče, případně operátory 
CNC. Jedinou požadovanou technickou profesí, kde je maturita běžná, jsou strojírenští 
technici, kterých respondentům chybí 75. 
 
V případě analýzy potřeb zaměstnavatelů (dle čtyřmístných kódů CZ-ISCO) dlouhodobě 
převažují požadavky na vysokoškolsky vzdělané absolventy v oboru ICT, strojní inženýrství, 
elektrotechnika a ekonomie, v případě středoškoláků s maturitou na techniky ICT, 
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strojírenské techniky a elektrotechniky a v učebních oborech na zámečníky, obráběče, 
elektromechaniky a zedníky.  
 
Obr. 21: Vývoj počtu respondentů celkem a respondentů s požadavky na absolventy škol účastnících se 
průzkumů zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2007, 2008 a 2011-2017 

 
Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2007, ..., 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, 
Brno, 2008, ..., 2018, vlastní výpočty 

 
V předchozím obrázku je uveden vývoj počtu respondentů celkem a těch s ochotou přijímat 
do stavu svých pracovníků také absolventy. Je evidentní, že ekonomická krize měla na 
vyjadřování zájmu o přijímání absolventů velký vliv. V roce 2007, kdy byla ekonomika na 
vrcholu, a na trhu práce existoval v některých profesích nedostatek pracovních sil, se v rámci 
Průzkumu vyjádřila čtvrtina firem, že by přijímala do stavu i absolventy. Naopak v roce 2011 
se jednalo pouze o 6,3 % firem. Přestože v následujícím roce bylo získáno nejvíce odpovědí, 
těch s požadavkem na absolventy byla pouze desetina. Již v roce 2013 se však jejich podíl 
zvýšil na bezmála 12 % a i když v roce 2014 klesl znovu pod 10 %, v posledních dvou letech 
činil 12,4 % a 13,7 %. V posledním šetření měla příznivý postoj k přijímání absolventů zhruba 
pětina všech respondentů. Ve srovnání s předkrizovým obdobím jde však stále o nižší podíl.  
 
Následující obrázky zachycují vývoj relativních hodnot nejčastěji požadovaných profesí 
absolventů škol (podíl na celkovém počtu požadavků na absolventy škol dle tří 
vzdělanostních kategorií) od roku 2007 a prognózu dalšího vývoje do roku 2022 opět 
vyjádřenou regresní analýzou. Tentokrát však byl v některých případech použit jiný typ 
spojnice trendu než lineární, a to za účelem zvýšení spolehlivosti odhadu (např. polynomický 
typ, který lépe odpovídá velmi kolísavým hodnotám). Přesto však spojnice trendu vystihuje 
pouze to, zda poptávka bude klesat či růst. Nelze však říci, o kolik, ať už v absolutním či 
relativním vyjádření. Důvodem je velmi vysoká volatilita získaných dat a krátká časová řada 
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období 2007-2017, z níž navíc vypadly dva roky (2009 a 2010), ve kterých nebyl zájem o 
absolventy v rámci průzkumu zaměstnanosti sledován.  
 
V roce 2007 bylo identifikováno více než 4,7 tis. požadavků na absolventy, kdežto v roce 
2011 pouze 1 090 požadavků. V posledním šetření to bylo 3,7 tis. Z následujícího grafu plyne 
velmi zajímavé zjištění, které se týká převahy požadavků na absolventy dle úrovně vzdělání. 
Zatímco před ekonomickou krizí směřoval nejvyšší počet požadavků na absolventy do řad 
vyučených osob bez maturity, po ekonomické krizi rostl velmi intenzivně zájem o 
vysokoškoláky. Během ekonomické krize nejvíce klesl především počet požadavků na 
středoškoláky bez maturity, a to i pod hodnotu 500. Situace se však zvrátila v posledním 
šetření, kdy došlo k meziročnímu velmi výraznému nárůstu požadavků na osoby vyučené, 
kterých bylo zhruba 2 tis., tedy nejvíce od roku 2007. Požadavků na vysokoškoláky bylo 
naopak obdobně jako v roce 2007 nejméně ze všech tří vzdělanostních kategorií. Počet 
požadavků na středoškoláky s maturitou překročil hodnotu 1 tis. a byl tak nejvyšší od roku 
2007. 
 
Obr. 22: Vývoj počtu požadavků na absolventy škol dle vzdělání u subjektů účastnících se průzkumů 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2007, 2008 a 2011-2017 

 
Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2007, ..., 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, 
Brno, 2008, ..., 2018, vlastní výpočty 

 
Relativní zastoupení požadavků na absolventy zachycuje následující graf. Zatímco před krizí 
tvořil podíl požadavků na středoškoláky bez maturity zhruba 55 %, do roku 2012 se snížil pod 
20 % a nad hodnotu 30 % vzrostl až v roce 2015. Nad touto hranicí se udržel i v roce 2016 a 
při šetření za rok 2017, tedy výhledově na rok 2018 vzrostl podíl požadavků na vyučence 
opět přes polovinu. Naopak podíl požadavků na absolventy vysokých škol představoval před 
krizí pětinu ze všech požadavků, během ekonomické krize vzrostl, takže v roce 2012 byl vyšší 
než dvoupětinový a v roce 2014 vzrostl dokonce nad třípětinovou hranici. Přes meziroční 
snížení na 40 % činil v roce 2016 opět poloviční podíl. V posledním roce však klesl pod 20 %, 
což bylo v dosavadním vývoji nejméně. Podíl požadavků na osoby s maturitou kolísal 
většinou mezi 20 a 40 % s maximem v roce 2012 a minimem v roce 2016. 
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Obr. 23: Vývoj podílu požadavků na absolventy škol dle vzdělání u subjektů účastnících se průzkumů 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2007, 2008 a 2011-2017 

 
Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2007, ..., 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, 
Brno, 2008, ..., 2018, vlastní výpočty 

 
Obr. 24: Vývoj podílu požadavků na absolventy škol v oboru specialisté v oblasti ICT a technici ICT v letech 
2007-2017 a prognóza vývoje v Jihomoravském kraji do roku 2022 

 
Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2007, ..., 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, 
Brno, 2008, ..., 2018, vlastní výpočty 

 
Možnost, jak sledovat vývoj dle jednotlivých profesí, existuje rovněž v podobě relativního 
ukazatele – podílu požadavků na vybrané obory (tří- a čtyřmístný kód CZ-ISCO) z celkového 
počtu požadavků. I ten se však mezi jednotlivými roky značně lišil. Lze nicméně identifikovat 
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v rámci tří stupňů vzdělání (vyučení, středoškoláci s maturitou a vysokoškoláci) některé 
profese, na něž se požadavky každoročně opakují v relativně vysokých hodnotách. 
 
V prvé řadě jde o absolventy oborů spojených s informačními a komunikačními 
technologiemi (ICT), především o specialisty řazené do tříčlenného kódu CZ-ISCO 251 a 
techniky s maturitou (kód 351). Z předchozího grafu je patrné, že zájem o vysokoškoláky 
s odborností na ICT se až do roku 2013 pohyboval kolem 20 % s mírně klesající tendencí, ale 
v roce 2014 vzrostl na téměř 60 %. I v posledních třech letech se udržel nad hranicí 30 %. 
Tento vývoj by mohl naznačovat velmi rychlý budoucí nárůst poptávky po těchto profesích a 
v roce 2022 by mohl přesahovat opět třípětinový podíl ze všech požadavků na absolventy. 
Naopak zájem o techniky v oblasti ICT se s výjimkou roku 2012 a 2015 pohyboval pod 
hodnotou 20 %, přičemž v posledních dvou letech byl minimální a regresní analýza tak 
předpokládá další pokles až pod úroveň 10 % do roku 2022. Odborníci v oblasti ICT jsou 
z jihomoravských firem požadováni především ve velkých centrech zahraničních společností 
(např. IBM) a nároky jsou kladeny také na jejich jazykové znalosti. To je také důvod, proč 
existují dlouhodobě nepokryté požadavky těchto firem a proč v nich velmi často pracují 
cizinci. 
 
Obr. 25: Prognóza vývoje požadavků na absolventy vysokých škol v Jihomoravském kraji do roku 2022 

 
Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2007, ..., 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, 
Brno, 2008, ..., 2018, vlastní výpočty 

 
Další profese pravidelně požadované zaměstnavateli i v podobě absolventů škol spadají do 
vysokoškolských oborů strojního inženýrství (CZ-ISCO 2144), elektroinženýrství (2151, 2152) 
a ekonomie (2631). Z výše uvedeného grafu vyplývá, že v minulosti výrazně převažovaly 
požadavky na absolventy strojírenských oborů, ale tento trend byl pozvolna vystřídán 
zvyšujícími se nároky na absolventy elektrooborů. Podíl požadavků na elektroinženýry se 
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zvyšoval především v posledních třech letech před šetřením k 31. 12. 2017, kdy nastal 
obdobně jako v případě ekonomů prudký pokles pod 5 %. Naopak požadavky na strojní 
inženýry se zvýšily opět na téměř 10 %. Prognóza v oblasti požadavků na elektroinženýry 
vykazuje velmi dynamický nárůst zájmu, zatímco u absolventů strojních oborů jde 
jednoznačně o klesající tendenci. S relativně nízkou spolehlivostí lze uvažovat i s mírným 
nárůstem poptávky po absolventech ekonomických oborů.  
 
Velmi vysoká kolísavost údajů za středoškoláky s maturitou nedovoluje odhadnout vývoj na 
požadavky s vysokou spolehlivostí. Zatímco požadavky na absolventy strojírenských oborů 
budou pravděpodobně kolísat na nižších hodnotách, u elektrotechniků s maturitou lze 
počítat s rostoucí tendencí charakteristickou pro roky 2015 a 2016, a to i navzdory 
výraznému poklesu požadavků při posledním šetření. Model předpokládá v roce 2022 zhruba 
stejný podíl požadavků jak na strojní, tak na elektrotechniky, který pravděpodobně 
nepřekročí 15 % všech požadavků. 
 
Obr. 26: Prognóza vývoje požadavků na absolventy středních škol s maturitou v Jihomoravském kraji do roku 
2022 

 
Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2007, ..., 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, 
Brno, 2008, ..., 2018, vlastní výpočty 

 
V případě kvalifikovaných dělnických profesí je situace podobná a regresní analýza vykazuje 
nízký stupeň spolehlivosti. Nicméně platí, že ze strany zaměstnavatelů dlouhodobě převažují 
požadavky na strojírenské profese (CZ-ISCO 72, nejčastěji 7222 - zámečníci, 7223 – seřizovači 
a obráběči, 7211 - slévači a 7212 - svářeči) a kovoprofese (8121 – obsluha kovoobráběcích 
strojů). Podle regresní analýzy by vývoj počtu požadavků měl v následujících pěti letech 
intenzivně růst pouze v případě obráběčů, a to až na jejich třetinový podíl do roku 2022 
z celkového počtu požadavků. Požadavky na zámečníky v posledním šetření výrazně klesly, a 
to až pod 5 %, takže se růstový trend obrátil a do roku 2022 model předpokládá pokles pod 
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10 %. Elektromechanici také patří mezi čtyři hlavní dlouhodobě poptávané profese 
vyučených absolventů škol, nicméně jejich podíl na celkovém počtu požadavků je mnohem 
nižší a spíše mírně klesá (do roku 2022 až pod pětiprocentní hranici). Čtvrtou nejčastěji 
udávanou profesí jsou stavební dělníci, resp. zedníci (7112), kde byla během posledních 
deseti let zaznamenána stagnace a v posledním šetření spíše pokles, který by měl pokračovat 
mírným tempem až do roku 2022 a klesnout zhruba na 5 %.  
 
Obr. 27: Prognóza vývoje požadavků na absolventy středních škol bez maturity v Jihomoravském kraji do 
roku 2022 

 
Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2007, ..., 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, 
Brno, 2008, ..., 2018, vlastní výpočty 

 
Výše uvedenou analýzu lze částečně podpořit výstupy již zmiňované studie (Kvalifikační 
potřeby..., 2012), která však nerozlišuje, zda se jedná o požadavky na čerstvé absolventy škol 
nebo na zkušené pracovníky. Techniky s maturitou považuje studie za jednu z pěti profesních 
skupin nejvíce rostoucích do roku 2020 (v celé ČR o 57 tis.). Naopak oporu v publikaci nelze 
nalézt v odhadu vývoje kvalifikovaných strojírenských dělníků, jejichž skupina by se měla do 
roku 2020 zúžit o 28 tis. Ostatních profesí se dle studie významné změny netýkají.  
 
Podrobněji je však opět analyzuje NÚV, přičemž značný nárůst konstatuje u specialistů ICT, 
jejichž počet by měl do roku 2025 vzrůst oproti roku 2014 o 7 tis. na úrovni celé ČR, tj. o 
12 %. Kromě Prahy, kde dle NÚV pracuje 45 % všech zaměstnaných s touto specializací, je 
jich nejvíce soustředěno právě v Jihomoravském kraji (15 %). Růst by měl rovněž počet 
pracovních míst pro techniky v oblasti ICT, a to o 13 tis., tj. o 19 %. Těchto profesí je 
v Jihomoravském kraji soustředěno 14 %, tedy opět nejvíce po Praze.  
 
Změny v odvětvové struktuře zaměstnanosti by v celé ČR měly do roku 2025 způsobit, že 
mírně klesne počet zaměstnaných specialistů v technických oborech včetně strojních 
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inženýrů a elektroinženýrů, ale pouze zhruba o 1 % (tisíc osob). Rovněž z hlediska těchto 
profesí Jihomoravský kraj zaujímá druhé místo (13 %) po Praze (33 %). Vysoký nárůst 
očekává NÚV v profesích řazených do třídy CZ-ISCO 311, kam spadají i strojírenští technici a 
elektrotechnici – celkový nárůst o 35 tis., tj. o 19 %. V Jihomoravském kraji pracuje v těchto 
profesích 11 % celé profesní skupiny v ČR. 
 
V případě dělnických profesí NÚV očekává pokles počtu pracujících spadajících do CZ-ISCO 
721 (slévači, svářeči) a 722 (kovodělníci, zámečníci apod.) o 14 %, CZ-ISCO 711 (stavební 
dělníci) o 2 %, avšak počet pracovníků řazených do CZ-ISCO 741 (elektromechanici) by měl do 
roku 2025 výrazně klesnout, a to o 15 tis. na úrovni celé ČR, tedy o 14 % (v Jihomoravském 
kraji je koncentrováno 13 % těchto profesí). Poslední skupina profesí výše studovaných (CZ-
ISCO 821 – obráběči kovů) by měla zaznamenat pouze mírné změny v rozsahu 1 tis. 
pracovníků a 1 %.  
 
Na závěr této podkapitoly lze opět shrnout, že průzkumy za posledních deset let (s výjimkou 
let 2009 a 2010) dokazují rychle rostoucí poptávku po vysokoškolsky vzdělaných 
absolventech ICT oborů a elektrooborů a také po elektrotechnicích s maturitou, která se 
v budoucnu bude pravděpodobně nadále zvyšovat. Výrazný nárůst nelze očekávat u 
strojírenských oborů (v případě vysokoškoláků půjde spíše o pokles) a počítat lze pouze 
s mírným zvyšováním počtu požadavků na strojírenské techniky. Stále větší zájem je však o 
operátory výroby, resp. osoby obsluhující výrobní linky v jakýchkoliv průmyslových 
odvětvích, a to i bez vzdělání (pomocí výrobní dělníci). Požadavky na vyučené 
elektrotechniky a stavební dělníky bude pravděpodobně stagnovat či klesat obdobně jako 
zájem o techniky ICT. Rovněž tato problematika by si zasloužila hlubší analýzu v rámci 
samostatné studie, která by zohlednila nejen požadavky zaměstnavatelů na absolventy škol, 
neboť v případě nedostatečné kapacity pracovních sil zaměstnavatelé nerozlišují, zda jde o 
mladé nezkušené absolventy nebo pracovníky s dlouholetou praxí, ale všechny požadavky 
uváděné v Průzkumu, především ty dlouhodobé, a také průběžné požadavky zaměstnavatelů 
v kraji prostřednictvím statistik volných pracovních míst registrovaných na Úřadě práce ČR 
nebo na personálních agenturách.  
 
3.13 Struktura zaměstnavatelů spolupracujících se školami dle oblastí spolupráce  
 
Do dotazníkového šetření byla rovněž zařazena otázka, zda zaměstnavatelé spolupracují 
s učilišti, středními či vysokými školami, případně jakou formou, zda v podobě odborného 
výcviku či praxe nebo při školení. Respondent měl možnost uvést také jiný způsob 
spolupráce. Kladnou odpověď alespoň u jednoho typu spolupráce se školami uvedlo 625 
firem (tj. 22,6 % všech subjektů). Nejvíce respondentů spolupracovalo se středními školami, 
a to 386, tj. 14 %, dále s vysokými školami (257, tj. 9,3 %) a obdobný počet také s učilišti 
(8,7 %). Nejvyšší spolupráce byla zaznamenána mezi firmami spadajícími do sekundéru, a to 
především zhruba stejně v případě učilišť i středních škol – celkem 15 % všech firem ze 
sekundéru spolupracovala s učilišti nebo středními školami, méně již s vysokými školami 
(6,4 %). Aktivní jsou hlavně strojírenské a opravárenské společnosti. Z firem působících 
v terciéru se jednalo o 13,5 % subjektů spolupracujících se středními školami a také o více 
než 11 % firem spolupracujícími s vysokými školami. Zde existuje vysoká převaha počtu 
organizací z odvětví zdravotní a sociální péče, která spolupracuje se středními školami (více 
než dvě pětiny firem uvedla, že spolupracuje se SŠ) a vysoká je také spolupráce s vysokými 
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školami. S těmi často spolupracují i organizace z oblasti veřejné správy. Ve všech případech 
převažuje spolupráce při poskytování praxí, z ostatních lze zmínit exkurze a v případě 
vysokých škol pak tvorba diplomových prací.  
 
Tab. 43: Spolupráce ekonomických subjektů účastnících se „Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji 
k 31. 12. 2017“ se školami dle sektorů a odvětví ekonomiky 

Sektory a odvětví 
Počet firem 

celkem 

z toho spolupracující s 

učilišti SŠ VŠ 

I. sektor  131 13 18 5 

II. sektor 897 128 133 57 

průmysl 701 106 116 43 

těžební 12 0 1 0 

potravinářský 72 4 5 5 

textilní, oděvní a kožedělný 37 4 5 1 

dřevozpracující 16 3 1 0 

papírenský a polygrafický  29 2 5 0 

chemický 75 8 12 4 

sklářský a stavebních hmot 38 2 3 2 

hutnický a kovozpracující 150 34 30 6 

strojírenský 93 27 31 12 

elektrotechnický 55 5 10 3 

ostatní zpracovatelský 49 6 4 2 

opravy a instalace strojů a zařízení 22 6 3 3 

výroba a rozvod energií 8 1 2 2 

zásobování vodou, odpady 45 4 4 3 

stavebnictví 196 22 17 14 

III. sektor 1 737 182 235 195 

velkoobchod a maloobchod 393 42 29 16 

doprava a skladování 98 3 7 1 

ubytování, stravování a pohostinství 105 12 7 1 

informační a komunikační činnosti 83 0 4 12 

peněžnictví a pojišťovnictví 58 0 13 7 

činnosti v oblasti nemovitostí 37 0 1 0 

profesní, vědecké a technické č. 106 1 6 22 

administrativní a podpůrné činnosti 75 1 2 1 

veřejná správa a obrana 142 0 25 32 

vzdělávání 399 21 65 48 

zdravotní a sociální péče 145 16 61 38 

kulturní, zábavní a rekreační č. 70 2 12 16 

ostatní činnosti 26 1 3 1 

celkem 2 765 240 386 257 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Dle formy vlastnictví byla nejintenzivnější spolupráce s učilišti především v případě 
družstevního sektoru a zahraničních firem (téměř 15 % z nich spolupracovalo s učilišti), se 
středními a vysokými školami pak smíšené organizace (téměř dvě třetiny) a ty ve vlastnictví 
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sdružení, církví a politických stran (přes třetinu, resp. čtvrtina subjektů) a s vysokými školami 
také více než pětina státních organizací. 
 
Tab. 44: Spolupráce ekonomických subjektů účastnících se „Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji 
k 31. 12. 2017“ se středními školami dle druhu vlastnictví  

Druh vlastnictví 
Počet firem 

celkem 

z toho spolupráce se SŠ 

učilišti SŠ VŠ 

soukromé 1 458 132 134 68 

družstevní 66 10 9 1 

státní 198 2 30 43 

krajské 172 16 44 25 

komunální 374 23 82 67 

vlast. sdružení, polit. stran a církví 37 2 13 9 

zahraniční 362 48 55 30 

mezinárodní 84 6 10 6 

smíšené  14 1 9 8 

celkem 2 765 240 386 257 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Stejně jako zájem o absolventy také spolupráce se školami klesá s velikostí firem – zatímco 
téměř tři čtvrtiny největších organizací kooperují nějakým způsobem se středními školami, 
polovina s vysokými a pětina s učilišti, u organizací menších než 200 jde o méně než čtvrtinu. 
 
Tab. 45: Spolupráce ekonomických subjektů účastnících se „Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji 
k 31. 12. 2017“ se středními školami dle velikostních kategorií 

Velikostní kategorie 
(počet pracovníků v okrese) 

Počet firem 
celkem 

z toho se zájmem o absolventy 

učilišti SŠ VŠ 

nad 1 000 15 3 11 7 

500 – 999 45 10 23 16 

200 – 499 143 36 49 34 

100 – 199 260 47 64 38 

50 – 99 539 55 86 60 

20 – 49 960 61 114 57 

méně než 20 803 28 39 45 

celkem 2 765 240 386 257 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
3.14 Struktura zaměstnavatelů zapojených do výzkumu a vývoje dle odvětví a spolupráce 
firem s výzkumnými pracovišti 
 
V rámci dotazníkového šetření byly organizace vyzvány k uvedení počtu pracovníků 
působících ve výzkumu a vývoji (dále VaV) s uvedením těch s vysokoškolským vzděláním. 
Z celkového počtu 2 765 subjektů uvedlo 250 z nich, že mají pracovníky ve VaV (9,0 %), a to 
v celkovém počtu téměř 9,3 tis. v přepočteném stavu, z toho 9 tis. vysokoškoláků. 
Z celkového počtu 223 811 zaměstnaných tedy pracovníci ve VaV představovali 4,1 %, z toho 
86 % bylo vysokoškoláků. V rámci jednotlivých sektorů ekonomiky pouze 3,8 % firem 
z priméru zaměstnává vědecké či výzkumné a vývojové pracovníky, ale 17,2 % ze sekundéru 
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a 6,2 % z terciéru. Průmysl vykázal zhruba čtyřikrát vyšší podíl firem s VaV než stavebnictví a 
především odvětví elektrotechnického, strojírenského a chemického průmyslu vykázalo 
vysoký podíl firem s pracovníky ve VaV. Velmi nízký byl naopak jejich podíl mezi 
dřevozpracujícími firmami a těmi působícími v odvětví papírenského a polygrafického a také 
v opravárenských firmách.  
 
Tab. 45: Struktura zaměstnanosti ve výzkumu a vývoji v ekonomických subjektech účastnících se „Průzkumu 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ dle sektorů a odvětví ekonomiky 

Sektory a odvětví 
Počet 
firem 

celkem 

Počet firem 
s pracovníky ve 

VaV  
Počet pracovníků VaV 

abs. % celkem 
z toho s VŠ 

abs. % 

I. sektor  131 5 3,8 23 13 54,3 

II. sektor 832 143 17,2 1 434 997 69,5 

průmysl 636 132 20,8 1 386 960 69,3 

potravinářský 72 9 12,5 21 15 71,4 

textilní, oděvní a kožedělný 37 7 18,9 26 19 71,2 

dřevozpracující 16 1 6,3 2 2 100,0 

papírenský a polygrafický  29 1 3,4 3 0 0,0 

chemický 75 22 29,3 272 167 61,3 

sklářský a stavebních hmot 38 5 13,2 24 9 37,5 

hutnický a kovozpracující 150 24 16,0 139 72 51,7 

strojírenský 93 32 34,4 346 228 65,8 

elektrotechnický 55 24 43,6 438 375 85,6 

ostatní zpracovatelský 49 5 10,2 50 38 76,8 

opravy a instalace strojů a zařízení 22 2 9,1 66 37 56,2 

stavebnictví 196 11 5,6 48 36 76,2 

III. sektor 1 653 102 6,2 7 788 6 943 89,1 

velkoobchod a maloobchod 393 11 2,8 72 57 79,2 

doprava a skladování 98 1 1,0 5 5 100,0 

ubytování, stravování a pohostinství 105 1 1,0 108 108 100,0 

informační a komunikační činnosti 83 35 42,2 841 692 82,3 

činnosti v oblasti nemovitostí 37  0,0 0 0 100,0 

profesní, vědecké a technické činnosti 106 29 27,4 1 166 1 005 86,2 

administrativní a podpůrné činnosti 75 1 1,3 23 11 47,8 

veřejná správa a obrana 142 1 0,7 6 5 83,3 

vzdělávání 399 9 2,3 4 642 4 523 97,4 

zdravotní a sociální péče 145 5 3,4 732 392 53,5 

kulturní, zábavní a rekreační činnosti 70 9 12,9 192 145 75,6 

celkem 2 765 250 9,0 9 245 7 952 86,0 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Z odvětví terciéru se vysokým podílem firem s VaV prezentovalo především odvětví 
informační a komunikační činnosti (42,2 %) a profesní, vědecké a technické činnosti (27,4 % 
všech firem má pracovníky ve VaV). Více než desetina organizací zaměřených na kulturní, 
zábavní a rekreační činnost také zaměstnávala pracovníky ve VaV, ale v ostatních odvětvích 
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byl podíl subjektů s tímto zaměřením zanedbatelný, a to včetně odvětví vzdělávání (9 
subjektů, tj. 2,3 %).  
 
Nejvíce pracovníků působících ve VaV však logicky vykázalo právě odvětví vzdělávání, kde se 
VaV soustředí především na vysoké školy, jichž je v regionu velké množství vlivem 
přítomnosti města Brna (4,6 tis. pracovníků, absolutní většina s vysokoškolským vzděláním, 
na všech zaměstnancích se podílí 14,8 %). Celkem 1,2 tis. jich pracovalo v odvětví profesní, 
vědecké a technické činnosti (téměř čtvrtina všech zaměstnaných v tomto odvětví), ale 
v ostatních odvětvích šlo již pouze o stovky zaměstnanců a méně než 10 % v rámci odvětví. 
Mezi pracujícími ve VaV v odvětvích sekundéru tvoří vysokoškoláci nižší podíl (necelých 70 %) 
než v odvětvích terciéru (téměř 90 %). Průmysl koncentroval 1,4 tis. pracovníků VaV, z toho 
nejvíce již zmiňovaný elektrotechnický (4,1 % všech zaměstnaných), strojírenský (2,6 %) a 
chemický (3,1 %) průmysl, více než 100 pracovníků působilo ve VaV taky v průmyslu 
hutnickém a kovozpracujícím, kde jde však pouze o 1,1 %.  
 
Z hlediska vlastnictví dominují mezi zaměstnavateli s pracovníky ve VaV státní organizace 
(pětina z nich zaměstnávala své pracovníky i ve výzkumu a vývoji), v nichž bylo soustředěno 
také nejvíce pracovníků ve VaV (přes 6,5 tis., z nichž 91 % tvořili vysokoškoláci; na celkovém 
počtu státních zaměstnanců se podíleli výzkumní pracovníci téměř 15 %). Také zhruba 17 % 
všech firem v mezinárodním vlastnictví a téměř 15 % zahraničních firem má rovněž některé 
zaměstnance vyčleněné pro výzkum a vývoj. Zatímco u těch mezinárodních jde pouze o 138 
zaměstnanců, u zahraničních o téměř 1,2 tis. (podíl vysokoškoláků je 75 %). U českých 
soukromých firem sice pouze necelá desetina subjektů udala, že zaměstnává osoby ve VaV, 
ale jedná se celkem o 1,4 tis. pracovníků, z toho 73 % tvoří vysokoškoláci.  
 
Tab. 47: Struktura zaměstnanosti ve výzkumu a vývoji v ekonomických subjektech účastnících se „Průzkumu 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ dle druhu vlastnictví 

Druh vlastnictví (vybrané kategorie) 
Počet 
firem 

celkem 

Počet firem 
s pracovníky ve 

VaV  
Počet pracovníků VaV 

abs. % celkem 
z toho s VŠ 

abs. % 

soukromé 1 458 139 9,5 1 376 1 007 73,2 

družstevní 66 3 4,5 5 3 60,0 

státní 198 39 19,7 6 521 5 927 90,9 

krajské 172 1 0,6 1 1 100,0 

komunální 374 2 0,5 17 17 100,0 

zahraniční 362 52 14,4 1 188 890 74,9 

mezinárodní 84 14 16,7 138 106 77,1 

celkem 2 765 250 9,0 9 245 7 952 86,0 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 
 

Dvě pětiny společností s počtem zaměstnanců nad tisíc uvedla, že zaměstnává své 
pracovníky mj. ve výzkumu a vývoji a bylo jich v nich koncentrováno 4,9 tis. (12,8 % 
z celkového počtu zaměstnanců). V případě firem o velikosti 200-499 a 500-999 to byla více 
než čtvrtina společností a zhruba tisíc zaměstnanců, ale podíl byl již jen 3 %. Podíl firem s VaV 
na celkovém počtu s velikostí nadále klesal, takže u těch menších než 100 zaměstnanců měla 
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již méně než desetina firem výzkumné pracovníky, přičemž šlo o stovky osob, ale vždy o 
méně než 5 % všech zaměstnanců.  
 
Tab. 48: Struktura zaměstnanosti ve výzkumu a vývoji v ekonomických subjektech účastnících se „Průzkumu 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ dle velikostních kategorií 

Druh vlastnictví 
Počet 
firem 

celkem 

Počet firem 
s pracovníky ve VaV  

Počet pracovníků VaV 

abs. % celkem 
z toho s VŠ 

abs. % 

nad 1 000 15 6 40,0 4 909 4 469 91,0 

500 – 999 45 13 28,9 921 802 87,1 

200 – 499 143 38 26,6 1 123 895 79,7 

100 – 199 260 44 16,9 914 718 78,6 

50 – 99 539 47 8,7 526 387 73,5 

20 – 49 960 71 7,4 634 482 76,0 

méně než 20 803 31 3,9 218 199 91,3 

celkem 2 765 250 9,0 9 245 7 952 86,0 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Spolupráci s veřejnými výzkumnými institucemi včetně vysokých škol vykázalo pouze 154 
subjektů (5,6 %, což je o 1 p.b. méně než při loňském šetření). Absolutní většina podniků 
(124) spolupracovala s některou institucí lokalizovanou v Brně, dalších 37 se subjekty se 
sídlem v Praze. Jednalo se především o vysoké školy, z toho nejčastěji spolupracovali 
zaměstnavatelé s Vysokým učením technickým v Brně (89 subjektů), Masarykovou 
univerzitou (37) a Mendelovou univerzitou v Brně (14). Z mimobrněnských vysokých škol šlo 
především o ČVUT (12) a Univerzitu Karlovu (4). Z ostatních institucí lze uvést Akademii věd 
ČR.  
 
3.15 Hodnocení predikce počtu zaměstnanců a její skutečný stav s ročním odstupem (k 31. 
12. 2017) 
 
Není zveřejněno – obsahuje individuální data 
 
3.16 Předpokládaný pohyb na trhu práce v Jihomoravském kraji v roce 2018 ve vazbě na 
aktuální data z roku 2017 
 
Z celkového počtu 2 765 subjektů, které se zúčastnily dotazníkového šetření, jich 899 uvedlo, 
že bude počet svých zaměstnanců do konce roku 2018 zvyšovat, a to v úhrnu o 5 551 osob, 
259 snižovat (v úhrnu o 2 157) a zbylých 1 607 organizací uvedlo, že počet svých 
zaměstnanců měnit nemíní. Celkem by tedy mělo dojít o navýšení počtu pracovníků, a to o 
3 394 pracovníků, tedy o 1,5 %. Tato očekávání již tedy nejsou tak optimistická jako při 
loňském šetření, které předpokládalo nárůst počtu zaměstnanců o 6,2 tis., tj. o 2,8 %, a to při 
menším počtu šetřených organizací. Otázkou je, zda je důvodem mírných odhadů firem 
obava o další rozvoj či nárůst výroby, nebo zda si myslí, že i přes pozitivní vývoj nenajdou 
vhodné pracovníky.  
 
Z podrobnější analýzy očekávaných změn stavu pracovníků vyplynulo, že 676 firem během 
roku 2018 pravděpodobně zvýší stav svých pracovníků minimálně (1–5 pracovníků), ve 112 
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firmách se předpokládá nárůst o 6–10 pracovníků, v 62 firmách o 11–20 pracovníků, ve 39 
firmách o 21–50 pracovníků, v 7 případech o 50-100 pracovníků a ve 3 o více než 100 osob. 
Na druhé straně 200 firem počítalo pouze s minimálním poklesem o 1–5 pracovníků, 27 
firem s redukcí o 6–10 pracovníků, 18 firem se snížením o 11–20 pracovníků a 9 firem počítá 
se snížením počtu pracovníků o více než 20 a méně než 50, zbývajících 5 o více než 50 
pracovníků.  
 
Tab. 50: Očekávaný pohyb pracovníků v roce 2018 v ekonomických subjektech účastnících se „Průzkumu 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ dle sektorů a odvětví ekonomiky 

Sektory a odvětví Počet firem 
Počet pracovníků Rozdíl 

2017 2018 abs. % 

I. sektor  131 5 202 5 235 33 0,6 

II. sektor 897 82 666 84 811 2 145 2,6 

průmysl 701 72 863 74 795 1 932 2,7 

stavebnictví 196 9 803 10 016 213 2,2 

III. sektor 1 737 135 943 137 159 1 216 0,9 

velkoobchod a maloobchod 393 15 495 15 933 438 2,8 

doprava a skladování 98 10 989 11 138 149 1,4 

ubytování, stravov. a pohostinství 105 2 712 2 834 122 4,5 

informační a komunikační činnosti 83 10 013 10 019 6 0,1 

peněžnictví a pojišťovnictví 58 4 731 4 727 -4 -0,1 

činnosti v oblasti nemovitostí 37 1 020 1 019 -1 -0,1 

prof., vědecké a technické činnosti 106 4 682 4 804 122 2,6 

administrativní a podpůrné 
činnosti 

75 3 422 3 288 -134 -3,9 

veřejná správa a obrana 142 20 341 20 549 208 1,0 

vzdělávání 399 31 389 31 371 -18 -0,1 

zdravotní a sociální péče 145 25 112 25 189 77 0,3 

kulturní, zábavní a rekr. činnosti 70 4 621 4 688 67 1,4 

ostatní činnosti 26 1 416 1 600 184 13,0 

celkem 2 765 223 811 227 205 3 394 1,5 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 
 

Pokles počtu pracovníků je očekáván v úhrnu ve čtyřech odvětvích, a to největší 
v administrativních a podpůrných činnostech, v ostatních jde o jednotky. Největší absolutní 
nárůst je plánován v průmyslu (1,9 tis., tj. 2,7 %). Dále expandují zejména obchodní 
společnosti (o 2,8 %, tj. o 438 osob) a o více než 200 osob předpokládá navýšení veřejná 
správa (tj. o 1 %). Největší relativní nárůst je však očekáván z odvětví terciéru v ostatních 
činnostech (13 %) a v ubytování, stravování a pohostinství (o 4,5 %). Zde se však absolutně 
jedná o méně než 200 nových míst. Nad 100 pracovníků by mohlo být přijato ještě v odvětví 
doprava a skladování a také v profesních, vědeckých a technických činnostech. 
 
Při pohledu na očekávaný pohyb pracovníků podle druhu vlastnictví dané organizace je 
zřejmé, že největšího absolutního přírůstku počtu zaměstnanců by měly dosáhnout firmy ve 
vlastnictví ryze českém, a to o téměř 2,2 tis. (3,1 %). Nadprůměrný relativní nárůst očekávají 
mezinárodní firmy (o 2,6 %, což odpovídá 181 novým pracovníků) a téměř 800 osob najde 
uplatnění i v zahraničních společnostech, což by znamenalo navýšení o 1,5 %. Především 
družstva vykázala očekávaný pokles, ale pouze v desítkách osob, které však představují 
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1,8 %. Ostatní očekávané pohyby jsou buď z absolutního, nebo z relativního hlediska již 
méně významné. 
 
Tab. 51: Očekávaný pohyb pracovníků v roce 2018 v ekonomických subjektech účastnících se „Průzkumu 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ dle druhu vlastnictví 

Druh vlastnictví Počet firem 
Počet pracovníků Rozdíl  

2017 2018 abs. % 

soukromé 1 458 69 508 71 663 2 155 3,1 

družstevní 66 3 653 3 587 -66 -1,8 

státní 198 44 808 45 021 213 0,5 

krajské 172 15 053 15 020 -33 -0,2 

komunální 374 27 752 27 910 158 0,6 

vlast. sdružení, polit. stran a 
církví 

37 2 334 2 345 11 0,5 

zahraniční 362 52 589 53 355 766 1,5 

mezinárodní 84 6 993 7 174 181 2,6 

smíšené  14 1 121 1 130 9 0,8 

celkem 2 765 223 811 227 205 3 394 1,5 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Očekávaný pohyb pracovníků podle velikostních kategorií zachycuje následující tabulka. U 
všech velikostních kategorií se předpokládá nárůst počtu pracovníků, kromě té největší, kde 
jde však rovněž pouze o desítky s minimálním relativním dopadem. Největšího absolutního 
zvýšení by měly dosáhnout společnosti s počtem pracovníků 50-99 (o téměř 800, tj. 2,2 %). U 
malých firem pod 20 pracovníků by sice mělo navýšení činit pouze 224 pracovníků, ale jedná 
se o nejvyšší relativní nárůst (2,9 %). Ostatní skupiny vykazují nárůst v hodnotách 1,3 až 
2,2 %.  
 
Tab. 52: Očekávaný pohyb pracovníků v roce 2018 v ekonomických subjektech účastnících se „Průzkumu 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ dle velikostních kategorií 

Velikostní kategorie k 31. 12. 
2017 (počet pracovníků v okrese) 

Počet firem 
Počet pracovníků Rozdíl  

2017 2018 abs. % 

nad 1000 15 38 310 38 263 -47 -0,1 

500 – 999  45 30 405 30 788 383 1,3 

200 - 499 143 43 550 44 240 690 1,6 

100 - 199 260 35 571 36 222 651 1,8 

50 - 99 539 36 721 37 538 817 2,2 

20 - 49 960 31 522 32 198 676 2,1 

méně než 20 803 7 732 7 956 224 2,9 

celkem 2 765 223 811 227 205 3 394 1,5 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
V rámci dotazníkového šetření měli zaměstnavatelé možnost vyjádřit, ve kterých profesích 
hodlají v roce 2018 nejvíce snižovat či zvyšovat počty svých pracovníků. Celkem dokázali 
identifikovat profesi, kterou chtějí případně přijímat, v případě 5 532 osob, u snižování u 720 
osob, což je výrazný nárůst oproti předchozímu šetření. Při kategorizaci na podtřídy CZ-ISCO 
dominovali mezi propouštěnými osoby obsluhující stacionární stroje, především baliči (160 
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osob) a specialisté v oblasti obchodu (123 osob). Rovněž na 61 propouštěných skladnících se 
tato firma podílí 50 osobami.  
 
Tab. 53: Profese, u kterých ekonomické subjekty účastnící se „Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském 
kraji k 31. 12. 2017“ avizovaly snižování počtu pracovníků do konce roku 2018 o více než 40 

Profese – ISCO počet osob 

Obsluha stacionárních strojů a zařízení (ISCO 81) 218 

- z toho obsluha strojů na balení (ISCO 8183) 160 

Specialisté v obchodní a veřejné sféře (ISCO 24) 123 

- z toho specialisté v oblasti prodeje a nákupu (ISCO 2433) 88 

Řidiči a obsluha pojízdných zařízení (ISCO 83) 88 

- z toho skladníci (ISCO 8344) 61 

Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a výzkumu (ISCO 31) 49 

- z toho strojírenští technici (ISCO 3115) 48 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Tab. 54: Profese, u kterých ekonomické subjekty účastnící se „Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském 
kraji k 31. 12. 2017“ avizovaly zvyšování počtu pracovníků do konce roku 2018 o více než 100  

Profese - ISCO počet osob 

Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech (ISCO 72) 1 013 

Montážní dělníci výrobků a zařízení (ISCO 82) 812 

Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií (ISCO 25) 410 

Pomocní pracovníci ve výrobě (ISCO 93) 317 

Obsluha stacionárních strojů a zařízení (ISCO 81) 310 

Řidiči a obsluha pojízdných zařízení (ISCO 83) 308 

Specialisté v oblasti vědy a techniky (ISCO 21) 243 

Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě (ISCO 33) 232 

Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky (ISCO 31) 229 

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (ISCO 71) 214 

Pracovníci v oblasti prodeje (ISCO 52) 213 

Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky (ISCO 74) 146 

Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu a pracovníci v příbuzných oborech (ISCO 75) 127 

Pomocní uklízeči (ISCO 91) 126 

Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání (ISCO 23) 105 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 

 
Poptávka ze strany zaměstnavatelů směřuje nejvýrazněji mezi kovodělníky a strojírenské 
dělníky ze 7. třídy CZ-ISCO a z nich především mezi seřizovače strojů (374 požadavků), 
svářeče (245) a zámečníky (173). Dále také mezi montážní dělníky a kovoobráběče (8. třída, 
přes 800 požadavků). Ze specialistů je největší poptávka po odbornících v oblasti ICT (410) a 
po technických inženýrech, i když zde je výrazně nižší (243), zhruba obdobná jako poptávka 
po technicích s maturitou (229). Významný je letošní zájem o pomocné dělníky ve výrobě, u 
kterých není vyžadována žádná specifická profese (317 požadavků). Tradičně na trhu práce 
chybí řidiči (308), ať už nákladních vozidel či veřejných dopravních prostředků (hlavně 
autobusů). Novou kategorií mezi nejvíce poptávanými jsou policejní inspektoři (ISCO 3355) a 
také odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomie (58 požadavků). Přes 200 požadavků 



 78 

směřovalo v úhrnu také mezi řemeslníky na stavbách, především zedníky, popř. tesaře, a 
také mezi pracovníky v oblasti prodeje (prodejci po telefonu – 133 požadavků). Poptávka po 
dělnících v oblasti elektro nebyla ve srovnání s jinými tak vysoká (146 požadavků). 
Z pracovníků v dalších průmyslových odvětvích byla zřejmá výrazná skupina požadavků na 
šičky a švadleny (68 požadavků) a přes 100 míst by zaměstnavatelé vytvořili také pro 
pomocné uklízeče. Přetrvává poptávka po učitelích, avšak zde se nejedná o záležitost 
několika málo subjektů, ale větší části respondentů působících v oblasti vzdělávání, 
především základního a středního.  
 
S uváděným „náborem“ pracovníků však mnohdy souvisí i to, že některé profese jsou na trhu 
práce nedostupné dlouhodobě. K této problematice rovněž směřovala jedna z otázek v 
dotazníkovém šetření (vyjádřilo se 894 subjektů, z nichž 564 označilo poptávanou profesi 
jako dlouhodobě postrádanou). Právě kovodělníci a strojírenští dělníci nefigurují často mezi 
volnou pracovní silou (přes 100 ekonomických subjektů uvedlo, že dlouhodobě postrádá 
právě pracovníky spadající do podtřídy CZ-ISCO 72). Šlo především o obráběče, seřizovače, 
svářeče a zámečníky. Dlouhodobě nedostatkové jsou také profese specialistů v oblasti ICT, 
ale rovněž montážní dělníci a pomocní pracovníci ve výrobě se stali v posledních dlouhodobě 
postrádanými. Za současné situace, kdy nabídka volných pracovních míst v evidenci úřadů 
práce převyšuje volnou pracovní sílu registrovanou tamtéž (duben 2018) lze říci, že 
nedostatkové jsou na trhu práce téměř všechny profese. Již v loňském roce doporučilo 
Ministerstvo financí ČR dovoz 200 tis. pracovníků ze zahraničí za účelem podpory domácích 
podnikatelů, kterým při nedostatku pracovní síly hrozí omezení výroby. V současnosti na 
danou situaci reaguje vládní program pro podporu pracovní migrace občanů Filipín.  
 
Novinkou v tomto dotazníkovém šetření byla možnost využít čtyř nabízených možností, 
z jakého důvodu dochází ke změnám počtu zaměstnanců, a to z důvodu 
automatizace/robotizace procesů, zavádění nových technologií, informačních systémů či 
změna odbytu/poptávky na trhu. Nějaký důvod k propouštění či nabírání pracovníků uvedlo 
celkem 437 subjektů, přičemž nejčastěji se jednalo o změny na trhu s výrobky daných firem 
(298 vyjádření). Tento důvod byl uveden i v případě více než 500 propouštěných osob (z 
celkového počtu 720).  
 
3.17 Přehled zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji, u nichž se počítá v roce 2018 
s významnými změnami v zaměstnanosti (zvyšování/snižování počtu pracovníků) 
 
Není zveřejněno – obsahuje individuální data 

 
3.18 Stav a očekávaný vývoj počtu agenturních zaměstnanců 
 
V rámci dotazníkového šetření byli zaměstnavatelé opět tázáni, zda využívají agenturních 
pracovníků, tedy osob, které jsou zaměstnány u pracovní agentury a umisťováni dle potřeb 
do různých firem. Na konci roku 2017 celkem 155 subjektů přiznalo, že zaměstnávalo 
agenturní pracovníky, a to v úhrnné výši 3,7 tis. osob. Výhledově respondenti očekávají, že 
služeb agenturních zaměstnanců budou využívat v menší míře než dosud (3,1 tis. 
agenturních zaměstnanců).  
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Tab. 57: Vývoj počtu agenturních zaměstnanců v ekonomických subjektech účastnících se „Průzkumu 
zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017“ dle sektorů a odvětví ekonomiky 

Sektory a odvětví 

Firem s AZ 
k 31. 12. 2017 

Agenturní zaměstnanci (AZ) 

aktuálně výhled rozdíl 

abs. % abs. % abs. % abs. IZ 

I. sektor 3 2,3 8 0,2 23 0,7 15 2,88 

II. sektor 103 11,5 2 972 80,3 2 443 79,4 -529 0,82 

průmysl 100 14,3 2 698 72,9 2 168 70,5 -530 0,80 

těžební 2 16,7 14 0,4 15 0,5 1 1,07 

potravinářský 4 5,6 213 5,8 211 6,9 -2 0,99 

textilní, oděvní a kožedělný 7 18,9 134 3,6 187 6,1 53 1,40 

dřevozpracující 1 6,3 8 0,2 8 0,3 0 1,00 

papírenský a polygrafický  4 13,8 147 4,0 199 6,5 52 1,35 

chemický 18 24,0 218 5,9 210 6,8 -8 0,96 

sklářský a stavebních hmot 2 5,3 28 0,8 26 0,8 -2 0,93 

hutnický a kovozpracující 20 13,3 305 8,2 327 10,6 22 1,07 

strojírenský 16 17,2 294 7,9 316 10,3 22 1,07 

elektrotechnický 14 25,5 1 126 30,4 491 16,0 -635 0,44 

ostatní zpracovatelský 7 14,3 124 3,4 141 4,6 17 1,14 

opravy a instalace strojů a zařízení 3 13,6 62 1,7 7 0,2 -55 0,11 

zásobování vodou, odpady 2 4,4 25 0,7 30 1,0 5 1,20 

stavebnictví 3 1,5 274 7,4 275 8,9 1 1,00 

III. sektor 49 2,8 721 19,5 609 19,8 -112 0,84 

velkoobchod a maloobchod 7 1,8 171 4,6 103 3,3 -68 0,60 

doprava a skladování 6 6,1 125 3,4 163 5,3 38 1,30 

ubytování, stravování a 
pohostinství 

1 1,0 13 0,4 23 0,7 10 1,77 

informační a komunikační činnosti 6 7,2 71 1,9 83 2,7 12 1,17 

činnosti v oblasti nemovitostí 1 2,7 0 0,0 0 0,0 0 - 

profesní, vědecké a technické 
činnosti 

2 1,9 1 0,0 4 0,1 3 4,00 

administrativní a podpůrné 
činnosti 

3 4,0 143 3,9 18 0,6 -125 0,13 

veřejná správa a obrana 17 12,0 83 2,2 89 2,9 6 1,07 

vzdělávání 1 0,3 1 0,0 1 0,0 0 1,00 

zdravotní a sociální péče 1 0,7 6 0,2 11 0,4 5 1,83 

kulturní, zábavní a rekreační 
činnosti 

1 1,4 4 0,1 2 0,1 -2 0,50 

ostatní činnosti 3 11,5 103 2,8 112 3,6 9 1,09 

celkem 155 5,6 3 701 100,0 3 075 100,0 -626 0,83 

Pramen: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017, Jihomoravský kraj, Brno, 2018 
IZ – index změny ve výhledu 

 
Nejvíce agenturních pracovníků bylo zaměstnáno ve II. sektoru ekonomiky, a to zhruba 80 % 
ze všech zjištěných, přičemž firmy z tohoto sektoru očekávají výhledově pokles zhruba o 
pětinu. Využívají jich především elektrotechnické firmy, ale také ty působící v hutnickém a 
kovozpracujícím a také ve strojírenském průmyslu. Nad 5 % všech agenturních zaměstnanců 
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bylo soustředěno v chemických a gumárenských společnostech a rovněž v potravinářství. 
Obdobné procento agenturních zaměstnanců podchycených dotazníkovým šetřením 
pracovalo také ve stavebnictví. Z terciéru, kde působila zhruba pětina agenturních 
pracovníků, nebylo žádné odvětví s více než pětiprocentním podílem.  
 
Mezi nejčastější profese, které agenturní zaměstnanci zastávali na konci roku 2017, patří 
operátoři výroby mechanických zařízení (1,1 tis.), montážní dělníci elektrických zařízení (0,5 
tis.), ostatní montážní dělníci (258) a pomocní dělníci ve výrobě (bezmála 200). Dále 
agenturní zaměstnanci nahrazovali nedostatkové profese skladníků (řidičů manipulačních 
zařízení vč. vysokozdvižných vozíků), svářečů, slévačů a zámečníků. 
 
Agenturních zaměstnanců využívají především zahraniční společnosti (2,7 tis. jich zde bylo na 
konci roku 2017 zaměstnáno) a soukromé české firmy (713), přičemž snižovat jejich počet 
chtějí výhradně firmy zahraniční (pokles až na 2,1 tis.). Velký počet agenturních zaměstnanců 
je soustředěno ve společnostech s více než 200 pracovníky (téměř 3 tis.), hlavně v těch 
spadajících do kategorie 500-999 zaměstnanců (1,1 tis.), které jako jediné očekávají také 
mírné navýšení jejich počtu (až na 1,2 tis.). Naopak velké firmy s více než 1000 pracovníků 
předpokládají výhledově nižší intenzitu využívání agenturních zaměstnanců. 
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4. Stručné textové zhodnocení trhu práce za úroveň správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností (SO ORP) 
 
SO ORP Blansko patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi mikroregiony 
s průměrnou situací na trhu práce ve srovnání s ostatními SO ORP Jihomoravského kraje. Na 
konci roku 2017 zde bylo evidováno 1 121 uchazečů a podíl nezaměstnaných osob (PNO) 
činil 3,1 % (6. nejlepší mezi všemi SO ORP v kraji), tedy o 1,5 p. b. méně než v průměru v 
Jihomoravském kraji (4,6 %). Na 1 volné pracovní místo (VPM), kterých bylo registrováno 
295, připadalo 2,5 uchazečů, což bylo o něco více než v Jihomoravském kraji (2,2). Téměř 
čtvrtinu (23,4 %) z celkového počtu uchazečů tvořily osoby se zdravotním postižením (OZP), 
což bylo výrazně více než v celém Jihomoravském kraji (16,2 %) a zároveň šlo o 4. nejvyšší 
podíl ze všech SO ORP v kraji. Také z hlediska počtu absolventů (na konci roku 2017 jich bylo 
evidováno pouze 44) byla situace o něco horší než v kraji, neboť absolventi tvořili 3,9 % 
všech nezaměstnaných (v kraji 3,4 %). Dlouhodobá nezaměstnanost byla na Blanensku spíše 
méně problémová (7. nejnižší) – podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu 
uchazečů o zaměstnání činil 27 %, tedy výrazně méně než v Jihomoravském kraji (35,8 %).  
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Blansko získány údaje od 137 
subjektů a bylo sečteno 7 899 zaměstnaných. Nejvíce osob (1 085) pracovalo v hutnickém a 
kovozpracujícím průmyslu (13,7 %) a více než 500 také v průmyslu skla a stavebních hmot 
(737, tj. 9,3 %), ve strojírenském (710, tj. 9,0 %) a elektrotechnickém průmyslu (689, tj. 
8,7 %). Z odvětví terciéru byla zaměstnanost nejvyšší v odvětví vzdělávání (12,2 %), veřejná 
správa a také zdravotní a sociální péče (vždy zhruba desetina). Nejvíce osob pracovalo 
v českých soukromých firmách (3,2 tis., tj. 41 %), přes tisíc také v zahraničních podnicích (1,7 
tis., tj. 21,5 %) a v komunálním sektoru (1,4 tis., tj. 18,2 %). V SO ORP Blansko se zúčastnila 
dotazníkového šetření jedna společnost, která měla více než 500 zaměstnanců. 
 
SO ORP Boskovice patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi mikroregiony se 
zhoršenou situací na trhu práce ve srovnání s hodnotami za ostatní SO ORP v Jihomoravském 
kraji. Na konci roku 2017 zde bylo evidováno 1 375 uchazečů a podíl nezaměstnaných osob 
(PNO) činil 3,7 %, tedy o 0,9 p. b. méně než v průměru v Jihomoravském kraji (4,6 %). Na 1 
VPM, kterých bylo registrováno 597, připadalo 2,4 uchazečů (9. nejnižší hodnota), což bylo 
ale o něco více než v Jihomoravském kraji (2,2). Pětinu (22,1 %) z celkového počtu uchazečů 
tvořily osoby se zdravotním postižením (OZP), tedy výrazně více než v celém Jihomoravském 
kraji (16,2 %), přičemž šlo zároveň o 6. nejvyšší podíl ze všech SO ORP v kraji. Také z hlediska 
počtu absolventů (na konci roku 2017 jich bylo evidováno 64) byla situace o něco horší než 
v kraji (5. nejvyšší hodnota), neboť absolventi tvořili 4,7 % všech nezaměstnaných (v kraji 
3,4 %). Dlouhodobá nezaměstnanost byla na Boskovicku nadprůměrná – podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů o zaměstnání činil 39 % (2. nejvyšší), tedy ještě 
více než v Jihomoravském kraji (35,8 %).  
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Boskovice získány údaje od 
116 subjektů a bylo sečteno 7 831 zaměstnaných. Nejvíce osob (1 408) pracovalo 
ve strojírenském průmyslu (18,0 %) a více než 500 také v průmyslu skla a stavebních hmot 
(561, tj. 7,2 %) a elektrotechnickém průmyslu (517, tj. 6,6 %). Z odvětví terciéru nejvíce osob 
zaměstnávalo odvětví vzdělávání (987, tj. 12,6 %) a zdravotní a sociální péče (651, tj. 8,3 %). 
Největší počet pracujících byl koncentrován v českých soukromých firmách (2,9 tis., tj. 
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37,6 %), přes tisíc také v zahraničních podnicích (1,6 tis., tj. 20 %), přes 10 % zaměstnaných 
bylo koncentrováno v krajském a komunálním sektoru. V SO ORP Boskovice se zúčastnily 
dotazníkového šetření dvě společnosti, které měly více než 500 zaměstnanců.  
 
SO ORP Brno, resp. město Brno patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi 
lokality s průměrnou situací na trhu práce ve srovnání s ostatními SO ORP Jihomoravského 
kraje, avšak některými svými ukazateli významně přispívá ke špatné pozici kraje ve srovnání 
s ostatními kraji v ČR (např. dlouhodobá nezaměstnanost). Na konci roku 2017 zde bylo 
evidováno 12 932 uchazečů a podíl nezaměstnaných osob (PNO) činil 4,5 % (7. nejhorší mezi 
všemi SO ORP v kraji), tedy zhruba stejně jako v průměru v Jihomoravském kraji (4,6 %). Na 1 
VPM, kterých bylo registrováno 6 060, připadalo 2,1 uchazečů, což bylo opět téměř stejně 
jako v průměru v Jihomoravském kraji (2,2). Ve městě Brně jsou koncentrovány téměř dvě 
pětiny volných pracovních míst celého kraje (36 %). Pouze desetinu (11,3 %) z celkového 
počtu uchazečů tvořily osoby se zdravotním postižením (OZP) a to bylo nejméně ze všech SO 
ORP v Jihomoravském kraji (průměr za kraj je 16,2 %). Také z hlediska počtu absolventů (na 
konci roku 2017 jich bylo evidováno 307) byla situace v Brně nejlepší, neboť absolventi tvořili 
pouze 2,4 % všech nezaměstnaných (v kraji 3,4 %). Dlouhodobá nezaměstnanost byla v Brně 
naopak nejhorší – podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů o 
zaměstnání byl téměř poloviční (45 %, oproti krajskému průměru 35,8 %).  
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly za Brno získány údaje od 1 161 subjektů 
a bylo sečteno 114 231 zaměstnaných. Nejvíce osob (19,9 tis.) pracovalo ve vzdělávání 
(17,4 %) a více než 15 tis. také ve zdravotní a sociální péči (14,6 %). Z průmyslových odvětví 
vynikal pouze strojírenský a elektrotechnický průmysl s více než 3 tis. zaměstnanci, ale ani 
zde nebylo soustředěno více než 5 % pracujících (3,1 a 2,6 %). Největší počet pracujících 
koncentroval státní sektor (37 tis., tj. 32,4 %) a v českých soukromých firmách pracovalo 
zhruba o 10 tis. osob méně (tj. 23,5 %); zahraniční společnosti měly 24 tis., tj. 21 %. V Brně se 
zúčastnilo dotazníkového šetření 11 společností, které měly více než 1000 zaměstnanců, v 
nichž bylo zároveň zaměstnáno nejvíce pracujících (28,8 %).  
 
SO ORP Břeclav patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi mikroregiony 
s průměrnou situací na trhu práce než je průměr Jihomoravského kraje. Na konci roku 2017 
zde bylo evidováno 1 671 uchazečů a podíl nezaměstnaných osob (PNO) činil 4,0 %, tedy o 
0,6 p. b. méně než v průměru v Jihomoravském kraji (4,6 %). Na 1 VPM, kterých bylo 
registrováno 738, připadalo 2,3 uchazečů, což bylo zhruba stejně jako v Jihomoravském kraji 
(2,2). Více než sedminu (15,9 %) z celkového počtu uchazečů tvořily osoby se zdravotním 
postižením (OZP), což je zhruba stejně jako v celém Jihomoravském kraji (16,2 %) a zároveň 
4. nejnižší podíl ze všech SO ORP v kraji. Z hlediska počtu absolventů (na konci roku 2017 jich 
bylo evidováno 75) byla situace o něco horší než v kraji (7. nejvyšší hodnota), neboť 
absolventi tvořili 4,5 % všech nezaměstnaných (v kraji 3,4 %). Dlouhodobá nezaměstnanost 
byla v SO ORP druhá nejlepší ze všech SO ORP – podíl dlouhodobě nezaměstnaných z 
celkového počtu uchazečů o zaměstnání činil pouze 22 % (v kraji 35,8 %).  
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Břeclav získány údaje od 132 
subjektů a bylo sečteno 10 689 zaměstnaných. Nejvíce osob pracovalo v rámci sekundéru v 
chemickém a gumárenském (1 914, tj. 17,9 %) a také ve strojírenském (1 157, 10,8 %) 
průmyslu. Z odvětví terciéru byla zaměstnanost nejvyšší v odvětví zdravotní a sociální péče 
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(1 470, tj. 13,8 %) a víc než desetina pracovala také v obchodě. Nejvíce osob bylo 
zaměstnáno v českých soukromých firmách (téměř 4,9 tis., tj. 46 %), téměř 1,7 tis. (tj. 16 %) 
také v zahraničních podnicích. V SO ORP Břeclav se zúčastnily dotazníkového šetření tři 
společnosti, které měly více než 500 zaměstnanců. 
 
SO ORP Bučovice patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi mikroregiony 
s horší situací na trhu práce než je průměr Jihomoravského kraje. Na konci roku 2017 zde 
bylo evidováno 450 uchazečů a podíl nezaměstnaných osob (PNO) činil 4,0 %, tedy o 0,6 p. b. 
méně než v průměru v Jihomoravském kraji (4,6 %). Na 1 VPM, kterých bylo registrováno 
pouze 71, připadalo vysokých 6,3 uchazečů (2. nejvyšší hodnota), což bylo výrazně více než 
v Jihomoravském kraji (2,2). Téměř pětinu (19,3 %) z celkového počtu uchazečů tvořily osoby 
se zdravotním postižením (OZP) a to bylo více než v celém Jihomoravském kraji (16,2 %), ale 
zároveň šlo o 8. nenižší podíl ze všech SO ORP v kraji. Z hlediska počtu absolventů (na konci 
roku 2017 jich bylo evidováno zanedbatelných 13) byla situace o něco lepší než v kraji (3. 
nejnižší hodnota), neboť absolventi tvořili jen 2,9 % všech nezaměstnaných (v kraji 3,4 %). 
Dlouhodobá nezaměstnanost je v SO ORP mírně podprůměrná – podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů o zaměstnání činil 32 %, tedy méně než 
v Jihomoravském kraji (35,8 %), ale více než ve 13 SO ORP v kraji.  
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Bučovice získány údaje od 26 
subjektů a bylo sečteno 1 580 zaměstnaných. Nejvíce osob (téměř 400) pracovalo 
v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu (24,2 %). Z odvětví terciéru byla zaměstnanost 
nejvyšší v odvětví vzdělávání (202, tj. 12,8 %). Nejvíce osob pracovalo v českých soukromých 
firmách (560, tj. 35,4 %), přes 400 také v zahraničních podnicích (tj. 25,5 %). Z SO ORP 
Bučovice se nezúčastnila dotazníkového šetření žádná společnost, která by měla více než 500 
zaměstnanců a pouze jedna s více než 200 pracovníky. 
 
SO ORP Hodonín patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi mikroregiony 
s nejproblematičtější situací na trhu práce ve srovnání s ostatními SO ORP Jihomoravského 
kraje. Na konci roku 2017 zde bylo evidováno 2 784 uchazečů a podíl nezaměstnaných osob 
(PNO) činil 6,7 % (2. nejhorší mezi všemi SO ORP v kraji), tedy o 2,1 p. b. více než v průměru v 
Jihomoravském kraji (4,6 %). Na 1 VPM, kterých bylo registrováno 539, připadalo 5,2 
uchazečů (3. nejvyšší hodnota), což bylo mnohem více než v Jihomoravském kraji (2,2). 
Pětinu (20,9 %) z celkového počtu uchazečů tvořily osoby se zdravotním postižením (OZP), 
tedy výrazně více než v celém Jihomoravském kraji (16,2 %) a zároveň šlo o 9. nejvyšší podíl 
ze všech SO ORP v kraji. Z hlediska počtu absolventů (na konci roku 2017 jich bylo evidováno 
91) byla situace zhruba stejná jako v kraji (7. nejnižší hodnota), neboť absolventi tvořili pouze 
3,3 % všech nezaměstnaných (v kraji 3,4 %). Dlouhodobá nezaměstnanost byla na 
Hodonínsku špatná – podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů o 
zaměstnání činil 35 %, což je srovnatelné s průměrem v Jihomoravském kraji (35,8 %), ale 7. 
nejhorší výsledek mezi SO ORP v kraji.  
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Hodonín získány údaje od 140 
subjektů a bylo sečteno 8 027 zaměstnaných. V zaměstnanosti v SO ORP Hodonín hrálo 
významnou roli zemědělství, které koncentrovalo 7,1 % všech pracujících. Nejvíce osob (919) 
pracovalo ve strojírenském průmyslu (11,4 %) a více než 500 také v hutnickém a 
kovozpracujícím průmyslu (757, tj. 9,4 %). Relativně vysoký byl také podíl pracujících ve 
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stavebnictví (616, tj. 7,7 %). Z odvětví terciéru byla zaměstnanost nejvyšší v odvětví obchodu 
(1,2 tis., tj. 14,8 %), více než 700 osob soustředila také veřejná správa a vzdělávání (9-12 %). 
Nejvíce osob pracovalo v českých soukromých firmách (přes 2,8 tis., tj. 35 %), přes tisíc také 
v zahraničních podnicích (1,9 tis., tj. 23,3 %) a v komunálním sektoru (1,5 tis., tj. 18,3 %). 
V SO ORP Hodonín se zúčastnily dotazníkového šetření dvě společnosti, které měly více než 
500 zaměstnanců.  
 
SO ORP Hustopeče patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi mikroregiony se 
spíše horší situací na trhu práce ve srovnání s ostatními SO ORP Jihomoravského kraje. Na 
konci roku 2017 zde bylo evidováno 957 uchazečů a podíl nezaměstnaných osob (PNO) činil 
3,9 %, tedy o 0,7 p. b. méně než v průměru v Jihomoravském kraji (4,6 %). Na 1 VPM, kterých 
bylo registrováno 274, připadalo 3,5 uchazečů, což bylo více než v Jihomoravském kraji (2,2). 
Pětinu (20,4 %) z celkového počtu uchazečů tvořily osoby se zdravotním postižením (OZP), 
tedy opět o něco více než v celém Jihomoravském kraji (16,2 %). Také z hlediska počtu 
absolventů (na konci roku 2017 jich bylo evidováno 63) byla situace horší než v kraji (nejvyšší 
hodnota), neboť absolventi tvořili 6,6 % všech nezaměstnaných (v kraji 3,4 %). Dlouhodobá 
nezaměstnanost byla na Hustopečsku relativně dobrá – podíl dlouhodobě nezaměstnaných z 
celkového počtu uchazečů o zaměstnání činil 24 %, tedy podstatně méně než 
v Jihomoravském kraji (35,8 %) a více pouze než ve dvou SO ORP v kraji.  
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Hustopeče získány údaje od 
57 subjektů a bylo sečteno 4 269 zaměstnaných. Nejvíce osob v rámci sekundéru (1,4 tis.) 
pracovalo v hutnickém a kovozpracujícím průmyslu (32,9 %). Z odvětví terciéru byla 
zaměstnanost nejvyšší v odvětví dopravy a skladování (796, tj. 18,6 %) a přes 400 osob 
soustředilo také vzdělávání (401, tj. 9,4 %). Největší počet pracujících koncentrovaly české 
soukromé firmy (přes 2,4 tis., tj. 56,4 %), přes 1,2 zaměstnanců vykázaly také zahraniční 
podniky (28,3 %) a přes 500 také komunální sektor (12,9 %). V SO ORP Hustopeče se 
nezúčastnila dotazníkového šetření žádná společnost, která by měla více než 500 
zaměstnanců.  
 
SO ORP Ivančice patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi mikroregiony 
s horší situací na trhu práce než je průměr Jihomoravského kraje. Na konci roku 2017 zde 
bylo evidováno 493 uchazečů a podíl nezaměstnaných osob (PNO) činil 3,0 % (4. nejlepší 
mezi všemi SO ORP v kraji), tedy o 1,6 p. b. méně než v průměru v Jihomoravském kraji 
(4,6 %). Na 1 VPM, kterých bylo registrováno 94, připadalo 5,2 uchazečů (3. nejhorší mezi SO 
ORP), tedy více než v Jihomoravském kraji (2,2). Více než čtvrtinu (26,4 %) z celkového počtu 
uchazečů tvořily osoby se zdravotním postižením (OZP), což bylo výrazně více než v celém 
Jihomoravském kraji (16,2 %) a zároveň nejvíce ze všech SO ORP v kraji. Naopak z hlediska 
počtu absolventů (na konci roku 2017 jich bylo evidováno 25) byla situace o něco horší ve 
srovnání s krajem (4. nejvyšší hodnota), neboť absolventi tvořili 5,1 % všech nezaměstnaných 
(v kraji 3,4 %). Dlouhodobá nezaměstnanost byla na Ivančicku podprůměrná – podíl 
dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů o zaměstnání činil pouze 30 %, 
tedy méně než v Jihomoravském kraji (35,8 %). 
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Ivančice získány údaje od 38 
subjektů a bylo sečteno 2 104 zaměstnaných. Nejvíce osob z odvětví sekundéru (548) 
pracovalo ve strojírenském průmyslu (26 %), z odvětví terciéru pak v odvětví zdravotní a 
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sociální péče (389, tj. 18,5 %) a přes 300 osob koncentrovalo i vzdělávání (322, tj. 15,3 %). 
Nejvíce osob pracovalo v českých soukromých firmách (530, tj. 25 %), ale obdobný podíl také 
v zahraničních podnicích (522, tj. 24,8 %) a v krajských organizacích (510, tj. 24,2 %). V SO 
ORP Ivančice se nezúčastnila dotazníkového šetření žádná společnost, která by měla více než 
500 zaměstnanců.  
 
SO ORP Kuřim patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi mikroregiony se 
spíše dobrou situací na trhu práce ve srovnání s ostatními SO ORP Jihomoravského kraje. Na 
konci roku 2017 zde bylo evidováno 461 uchazečů a podíl nezaměstnaných osob (PNO) činil 
3,1 % (4. nejlepší mezi všemi SO ORP v kraji), tedy o 1,5 p. b. méně než v průměru v 
Jihomoravském kraji (4,6 %). Na 1 VPM, kterých bylo registrováno 426, připadalo 1,1 
uchazečů, což byla druhá nejnižší hodnota po SO ORP Šlapanice (v Jihomoravském kraji 2,2). 
Pětina (20,4 %) z celkového počtu uchazečů tvořily osoby se zdravotním postižením (OZP), 
tedy o něco více než v celém Jihomoravském kraji (16,2 %). Také z hlediska počtu absolventů 
(na konci roku 2017 jich bylo evidováno zanedbatelných 19) byla situace o něco horší než 
v kraji, neboť absolventi tvořili 4,1 % všech nezaměstnaných (v kraji 3,4 %). Dlouhodobá 
nezaměstnanost byla v SO ORP mírně nadprůměrná – podíl dlouhodobě nezaměstnaných z 
celkového počtu uchazečů o zaměstnání činil 38 %, tedy sice méně než v Jihomoravském 
kraji (35,8 %). 
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Kuřim získány údaje od 39 
subjektů a bylo sečteno 5 165 zaměstnaných. Nejvíce osob (2 345) pracovalo 
v elektrotechnickém průmyslu (45,4 %), přes 500 také v papírenském a polygrafickém 
průmyslu, hutnickém a kovozpracujícím průmyslu a ve strojírenství. Z odvětví terciéru byla 
zaměstnanost nejvyšší v odvětví vzdělávání (218, tj. 4,2 %). Nejvíce osob pracovalo v 
zahraničních společnostech (3,1 tis., tj. 59,6 %) a v českých soukromých firmách (1,7 tis., tj. 
32,9 %). V SO ORP Kuřim se zúčastnila dotazníkového šetření jedna společnost, která měla 
více než 1000 zaměstnanců. 
 
SO ORP Kyjov patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi mikroregiony 
s problematickou situací na trhu práce. Na konci roku 2017 zde bylo evidováno 2 173 
uchazečů a podíl nezaměstnaných osob (PNO) činil 5,5 % (4. nejhorší mezi všemi SO ORP v 
kraji), tedy o 0,9 p. b. více než v průměru v Jihomoravském kraji (4,6 %). Na 1 VPM, kterých 
bylo registrováno pouze 480, připadalo 4,5 uchazečů, což bylo více než v Jihomoravském 
kraji (3,4). Téměř pětinu (19,6 %) z celkového počtu uchazečů tvořily osoby se zdravotním 
postižením (OZP), tzn. o něco více než v celém Jihomoravském kraji (16,2 %). Také z hlediska 
počtu absolventů (na konci roku 2016 jich bylo evidováno 138) byla situace o něco horší než 
v kraji, neboť absolventi tvořili 4,6 % všech nezaměstnaných (v kraji 3,4 %). Dlouhodobá 
nezaměstnanost byla v SO ORP průměrná – podíl dlouhodobě nezaměstnaných  
z celkového počtu uchazečů o zaměstnání činil 36 %, tedy zhruba stejně jako 
v Jihomoravském kraji (35,8 %).  
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Kyjov získány údaje od 87 
subjektů a bylo sečteno 5 165 zaměstnaných. Nejvíce osob (993) pracovalo v hutnickém a 
kovozpracujícím průmyslu (12,7 %). Z odvětví terciéru byla nejvyšší zaměstnanost v odvětví 
zdravotní a sociální péče (1,4 tis., tj. 17,6 %). Nejvíce osob pracovalo v českých soukromých 
firmách (přes 3,5 tis., tj. 44,5 %), bezmála 1,8 tis. v krajských organizacích (22,4 %) a téměř 
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1,5 tis. také v zahraničních podnicích (18,7 %). V SO ORP Kyjov se zúčastnila dotazníkového 
šetření jedna společnost, která by měla více než 1000 zaměstnanců. 
 
SO ORP Mikulov patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi mikroregiony se 
spíše horší situací na trhu práce než je průměr Jihomoravského kraje. Na konci roku 2017 zde 
bylo evidováno 741 uchazečů a podíl nezaměstnaných osob (PNO) činil 5,4 % (5. nejhorší 
mezi všemi SO ORP v kraji), tedy o 0,8 p. b. více než v průměru v Jihomoravském kraji (4,6 %). 
Na 1 VPM, kterých bylo registrováno 291, připadalo 2,5 uchazečů, což bylo o něco více než 
v Jihomoravském kraji (2,2). Více než pětinu (21,5 %) z celkového počtu uchazečů tvořily 
osoby se zdravotním postižením (OZP), tzn. o něco více než v celém Jihomoravském kraji 
(16,2 %). Naopak z hlediska počtu absolventů (na konci roku 2017 jich bylo evidováno 23) 
byla situace o něco lepší než v kraji (6. nejnižší hodnota), neboť absolventi tvořili pouze 3,1 % 
všech nezaměstnaných (v kraji 3,4 %). Dlouhodobá nezaměstnanost byla na Mikulovsku 
výrazně podprůměrná – podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů o 
zaměstnání činil 28 %, tedy podstatně méně než v Jihomoravském kraji (35,8 %) a více pouze 
než v sedmi SO ORP v kraji.  
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Mikulov získány údaje od 38 
subjektů a bylo sečteno 2 686 zaměstnaných. Nejvíce osob (1 139) pracovalo 
v elektrotechnickém průmyslu (42,4 %). Z odvětví terciéru byla zaměstnanost nejvyšší v 
odvětví vzdělávání (357, tj. 13,3 %). Nejvíce osob pracovalo v zahraničních firmách (téměř 
1,6 tis., tj. 54,2 %) a přes 500 také v soukromých českých podnicích (pětina). V SO ORP 
Mikulov se zúčastnila dotazníkového šetření jedna společnost, která měla více než 1000 
zaměstnanců.  
 
SO ORP Moravský Krumlov patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi 
mikroregiony s problematickou situací na trhu práce. Na konci roku 2017 zde bylo evidováno 
730 uchazečů a podíl nezaměstnaných osob (PNO) činil 4,9 % (6. nejhorší mezi všemi SO ORP 
v kraji), tedy o 0,3 p. b. více než v průměru v Jihomoravském kraji (4,6 %). Na 1 VPM, kterých 
bylo registrováno pouze 52, připadalo 14,0 uchazečů, což bylo nejvíce ze všech SO ORP 
v Jihomoravském kraji (průměr kraje 2,2). Šestinu (16,7 %) z celkového počtu uchazečů 
tvořily osoby se zdravotním postižením (OZP), tzn. stejně jako v celém Jihomoravském kraji 
(16,2 %). Z hlediska počtu absolventů (na konci roku 2017 jich bylo evidováno 21) byla 
situace o něco lepší, neboť absolventi tvořili 2,9 % všech nezaměstnaných (v kraji 3,4 %). 
Dlouhodobá nezaměstnanost na tom byla podobně – podíl dlouhodobě nezaměstnaných z 
celkového počtu uchazečů o zaměstnání činil 30 %, tedy opět méně než v Jihomoravském 
kraji (35,8 %). Situaci v tomto SO ORP tedy výrazně negativně ovlivňuje především 
nedostatek volných pracovních míst. 
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Moravský Krumlov získány 
údaje od 33 subjektů a bylo sečteno 1 640 zaměstnaných. Nejvíce osob (214) pracovalo 
v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu (13 %) a téměř 200 také v hutnickém a 
kovozpracujícím průmyslu (184, tj. 11,2 %). Z odvětví terciéru byla zaměstnanost nejvyšší v 
odvětví vzdělávání (277, tj. 16,9 %). Nejvíce osob pracovalo v českých soukromých firmách 
(téměř 842, tj. 51,3 %) a téměř 300 také v komunálním sektoru (18 %). V SO ORP Moravský 
Krumlov se nezúčastnila dotazníkového šetření žádná společnost, která by měla více než 500 
zaměstnanců. 
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SO ORP Pohořelice patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi mikroregiony s 
velmi dobrou situací na trhu práce. Na konci roku 2017 zde bylo evidováno 425 uchazečů a 
podíl nezaměstnaných osob (PNO) činil 4,5 %, tedy téměř stejně jako průměr v 
Jihomoravském kraji (4,6 %). Na 1 VPM, kterých bylo registrováno velmi vysokých 557, tedy 
více než uchazečů o zaměstnání, připadalo 0,8 uchazečů, což bylo nejméně ze všech SO ORP 
v Jihomoravském kraji (průměr kraje byl 2,2). Čtvrtinu (25,4 %) z celkového počtu uchazečů 
tvořily osoby se zdravotním postižením (OZP), tzn. více než v celém Jihomoravském kraji 
(16,2 %) a šlo zároveň o 3. nejvyšší podíl ze všech SO ORP v kraji. Z hlediska počtu absolventů 
(na konci roku 2017 jich bylo evidováno 15) byla situace obdobná jako v kraji, neboť 
absolventi tvořili 3,5 % všech nezaměstnaných (v kraji 3,4 %). Dlouhodobá nezaměstnanost 
byla na Pohořelicku lepší – podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů o 
zaměstnání činil pouze 28 % (8. nejnižší hodnota), tedy výrazně méně než v Jihomoravském 
kraji (35,8 %).  
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Pohořelice získány údaje od 
28 subjektů a bylo sečteno 2 752 zaměstnaných. Nejvíce osob v rámci sekundéru (594) 
pracovalo v hutnickém a kovozpracujícím průmyslu (21,6 %). Z odvětví terciéru byla 
zaměstnanost nejvyšší v odvětví doprava a skladování (1 028, tj. 37,4 %). Nejvíce osob 
pracovalo v zahraničních společnostech (1 876, tj. 68,2 %) a více než 500 také českých 
soukromých firmách (539, tj. 19,6 %). V SO ORP Pohořelice se nezúčastnila dotazníkového 
šetření žádná společnost, která by měla více než 1000 zaměstnanců.  
 
SO ORP Rosice patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi mikroregiony se 
spíše lepší situací na trhu práce než je průměr Jihomoravského kraje. Na konci roku 2017 zde 
bylo evidováno 534 uchazečů a podíl nezaměstnaných osob (PNO) činil 3,2 % (7. nejlepší 
mezi všemi SO ORP v kraji), tedy o 1,4 p. b. méně než v průměru v Jihomoravském kraji 
(4,6 %). Na 1 VPM, kterých bylo registrováno 321, připadalo 1,7 uchazečů, což bylo rovněž 
méně než v celém Jihomoravském kraji (2,2). Necelou pětinu (18,4 %) z celkového počtu 
uchazečů tvořily osoby se zdravotním postižením (OZP), tzn. o něco více než v celém 
Jihomoravském kraji (16,2 %), ale zároveň šlo o 7. nejnižší podíl ze všech SO ORP v kraji. Také 
z hlediska počtu absolventů (na konci roku 2017 jich bylo evidováno 16) byla situace pozitivní 
(5. nejnižší hodnota), neboť absolventi tvořili pouze 3,0 % všech nezaměstnaných (v kraji 3,4 
%). Dlouhodobá nezaměstnanost byla na Rosicku rovněž lepší – podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů o zaměstnání činil pouze 23 %, tedy výrazně 
méně než v Jihomoravském kraji (35,8 %) a více pouze než ve dvou SO ORP v kraji.  
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Rosice získány údaje od 40 
subjektů a bylo sečteno 1 910 zaměstnaných. Nejvíce osob v rámci sekundéru (228) 
pracovalo v hutnickém a kovozpracujícím průmyslu (11,9 %). Z odvětví terciéru byla nejvyšší 
zaměstnanost v odvětví doprava a skladování (252, tj. 13,2 %). Nejvíce osob pracovalo 
v českých soukromých firmách (téměř 1,4 tis., tj. 71,3 %). V SO ORP Rosice se nezúčastnila 
dotazníkového šetření žádná společnost, která by měla více než 200 zaměstnanců.  
 
SO ORP Slavkov u Brna patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi 
mikroregiony se spíše lepší situací na trhu práce. Na konci roku 2017 zde bylo evidováno 435 
uchazečů a podíl nezaměstnaných osob (PNO) činil 2,6 % (3. nejlepší mezi všemi SO ORP v 
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kraji) a byl tak výrazně nižší ve srovnání s průměrem Jihomoravského kraje (4,6 %). Na 1 
VPM, kterých bylo registrováno 202, připadalo 2,2 uchazečů (7. nejnižší hodnota), což bylo 
stejně jako v Jihomoravském kraji (2,2). Pětinu z celkového počtu uchazečů tvořily osoby se 
zdravotním postižením (OZP), tzn. o něco více než v celém Jihomoravském kraji (16,2 %). 
Z hlediska počtu absolventů (na konci roku 2017 jich bylo evidováno zanedbatelných 15) byla 
situace opět shodná s průměrem Jihomoravského kraje (3,4 %) a meziročně se výrazně 
zlepšila. Dlouhodobá nezaměstnanost byla na Slavkovsku rovněž příznivá – podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů o zaměstnání činil 21 %, tedy podstatně méně 
než v Jihomoravském kraji (35,8 %) a nejméně ze všech SO ORP v kraji.  
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Slavkov u Brna získány údaje 
od 35 subjektů a bylo sečteno 2 042 zaměstnaných. Nejvíce osob v rámci sekundéru (598) 
pracovalo v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu (29,3 %) a přes 200 také v 
chemickém a gumárenském průmyslu (11,7 %). Z odvětví terciéru byla zaměstnanost nejvyšší 
v odvětví vzdělávání (280, tj. 13,7 %). Nejvíce osob pracovalo v českých soukromých firmách 
(téměř 1 tis., tj. 46,6 %) a přes 600 také v zahraničních podnicích (30,5 %). V SO ORP Slavkov 
u Brna se nezúčastnila dotazníkového šetření žádná společnost, která by měla více než 1000 
zaměstnanců. 
 
SO ORP Šlapanice patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi mikroregiony 
s velmi dobrou situací na trhu práce, resp. nejlepší ve srovnání s ostatními SO ORP 
v Jihomoravském kraji. Na konci roku 2017 zde bylo evidováno 1 075 uchazečů a podíl 
nezaměstnaných osob (PNO) činil 2,4 % (2. nejlepší mezi všemi SO ORP v kraji), tedy o 2,2 p. 
b. méně než v průměru v Jihomoravském kraji (4,6 %). Nabídka a poptávka na trhu práce 
byla teoreticky vyrovnána, neboť na 1 VPM, kterých bylo registrováno vysokých 1 026, 
připadal jeden uchazečů (2. nejnižší hodnota), což bylo výrazně méně než v Jihomoravském 
kraji (2,2). Pouze sedminu (15,1 %) z celkového počtu uchazečů tvořily osoby se zdravotním 
postižením (OZP). Šlo tak o podprůměrnou hodnotu ve srovnání s Jihomoravským krajem 
(16,2 %) a zároveň 3. nejnižší podíl ze všech SO ORP v kraji. Naopak z hlediska počtu 
absolventů (na konci roku 2017 jich bylo evidováno 66) byla situace horší než v kraji (2. 
nejvyšší hodnota), neboť absolventi tvořili 6,1 % všech nezaměstnaných (v kraji 3,4 %). 
Dlouhodobá nezaměstnanost nepředstavovala na Šlapanicku významný problém – podíl 
dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů o zaměstnání činil 24 % (3. 
nejnižší), tedy podstatně méně než v Jihomoravském kraji (35,8 %).  
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Šlapanice získány údaje od 
133 subjektů a bylo sečteno 8 582 zaměstnaných. Nejvíce osob v rámci sekundéru (1 013) 
pracovalo v elektrotechnickém průmyslu (11,8 %) a téměř desetina také v potravinářském 
průmyslu. Z odvětví terciéru byla zaměstnanost nejvyšší v odvětví obchodu (933, tj. 10,9 %) a 
přes 500 osob soustředilo také odvětví doprava a skladování (706, tj. 8,2 %) a vzdělávání 
(586, tj. 6,8 %). Nejvíce osob pracovalo v českých podnicích (3,7 tis., tj. 43 %), ale obdobný 
počet osob byl zaměstnán také v zahraničních firmách (3,3 tj. 38,3 %). V SO ORP Šlapanice se 
nezúčastnila dotazníkového šetření žádná společnost, která by měla více než 1000 
zaměstnanců.  
 
SO ORP Tišnov patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi mikroregiony s 
horšími hodnotami ukazatelů trhu práce v Jihomoravském kraji. Na konci roku 2017 zde bylo 
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evidováno 839 uchazečů a podíl nezaměstnaných osob (PNO) činil 4,3 %, tedy o 0,3 p. b. 
méně než v průměru v Jihomoravském kraji (4,6 %). Na 1 VPM, kterých bylo registrováno 
270, připadalo 3,1 uchazečů, což bylo více než v Jihomoravském kraji (2,2). Přes čtvrtinu 
(25,9 %) z celkového počtu uchazečů tvořily osoby se zdravotním postižením (OZP). To bylo 
výrazně více než v celém Jihomoravském kraji (16,2 %) a zároveň šlo o 2. nejvyšší podíl ze 
všech SO ORP v kraji. Také z hlediska počtu absolventů (na konci roku 2017 jich bylo 
evidováno 51) byla situace o něco horší než v kraji (2. nejvyšší hodnota), neboť absolventi 
tvořili 6,1 % všech nezaměstnaných (v kraji 3,4 %). Dlouhodobá nezaměstnanost byla na 
Tišnovsku průměrná – podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů o 
zaměstnání činil 37 %, tedy zhruba stejně jako v průměru v Jihomoravském kraji (35,8 %), ale 
šlo o 3. nejvyšší hodnotu mezi všemi SO ORP v kraji.  
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Tišnov získány údaje od 50 
subjektů a bylo sečteno 2 235 zaměstnaných. Nejvíce osob v rámci sekundéru (130) 
pracovalo v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu (5,8 %) a více než 100 zaměstnanců 
koncentroval již jen ostatní zpracovatelský průmysl. Z odvětví terciéru byla zaměstnanost 
nejvyšší ve vzdělávání (370, tj. 16,6 %) a 344 jich mělo také odvětví dopravy a skladování 
(15,4 %). Nejvíce osob pracovalo v českých soukromých firmách (1,1 tis., tj. 47,5 %). V SO 
ORP Tišnov se nezúčastnila dotazníkového šetření žádná společnost, která by měla více než 
500 zaměstnanců. 
 
SO ORP Veselí nad Moravou patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi 
mikroregiony s problematickou situací na trhu práce ve srovnání s ostatními SO ORP 
Jihomoravského kraje. Na konci roku 2017 zde bylo evidováno 1 594 uchazečů a podíl 
nezaměstnaných osob (PNO) činil 6,1 % (4. nejhorší mezi všemi SO ORP v kraji), tedy o 1,5 p. 
b. více než v průměru v Jihomoravském kraji (4,6 %). Na 1 VPM, kterých bylo registrováno 
330, připadalo 4,8 uchazečů, což bylo mnohem více než v Jihomoravském kraji (2,2). Více než 
pětinu (21,6 %) z celkového počtu uchazečů tvořily osoby se zdravotním postižením (OZP), 
tzn. více než v celém Jihomoravském kraji (16,2 %). Také z hlediska počtu absolventů (na 
konci roku 2017 jich bylo evidováno 53) byla situace obdobná jako v kraji, neboť absolventi 
tvořili 3,3 % všech nezaměstnaných (v kraji 3,4 %). Dlouhodobá nezaměstnanost byla v SO 
ORP průměrná – podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů o 
zaměstnání činil 36 %, tedy zhruba stejně jako v Jihomoravském kraji (35,8 %).  
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Veselí nad Moravou získány 
údaje od 64 subjektů a bylo sečteno 3 208 zaměstnaných. Nejvíce osob v rámci sekundéru 
(866) pracovalo v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu (22,6 %) a více než 500 také ve 
strojírenském průmyslu (505, 15,7 %). Z odvětví terciéru byla nejvyšší zaměstnanost v 
odvětví vzdělávání (634, tj. 16,5 %). Nejvíce osob pracovalo v českých soukromých firmách 
(2,1 tis., tj. 54,6 %) a přes 500 také v komunálním sektoru (617, tj. 16,1 %) a v zahraničních 
společnostech (517, tj. 13,5 %). V SO ORP Veselí nad Moravou se nezúčastnila dotazníkového 
šetření žádná společnost, která by měla více než 1000 zaměstnanců. 
 
SO ORP Vyškov patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi mikroregiony 
s velmi dobrou situací na trhu práce v rámci SO ORP Jihomoravského kraje. Na konci roku 
2017 zde bylo evidováno 924 uchazečů a podíl nezaměstnaných osob (PNO) činil 2,4 % 
(nejlepší mezi všemi SO ORP v kraji), tedy o 2,2 p. b. méně než v průměru v Jihomoravském 
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kraji (4,6 %). Na 1 VPM, kterých bylo registrováno 817, připadalo 1,1 uchazečů, což bylo 
výrazně méně než v Jihomoravském kraji (2,2) a šlo o 3. nejnižší hodnotu ze všech SO ORP v 
kraji. Více než pětinu (22,8 %) z celkového počtu uchazečů tvořily osoby se zdravotním 
postižením (OZP), tzn. výrazně více než v celém Jihomoravském kraji (16,2 %), přičemž šlo 
zároveň o 5. nejvyšší podíl ze všech SO ORP v kraji. Z hlediska počtu absolventů (na konci 
roku 2017 jich bylo evidováno 22) byla situace lepší než v kraji, neboť absolventi tvořili pouze 
2,4 % všech nezaměstnaných (v kraji 3,4 %). Dlouhodobá nezaměstnanost byla v SO ORP 
rovněž méně problematická – podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu 
uchazečů o zaměstnání činil 31 %, tedy méně než v Jihomoravském kraji (35,8 %).  
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Vyškov získány údaje od 141 
subjektů a bylo sečteno 11 354 zaměstnaných. Nejvíce osob v rámci sekundéru (1,7 tis.) 
pracovalo v chemickém a gumárenském průmyslu (14,9 %) a více než tisíc také ve 
strojírenském průmyslu a v hutnickém a kovozpracujícím průmyslu (obě 10 %) a také 
v ostatních zpracovatelském průmyslu (1 125, tj. 9,9 %). Z odvětví terciéru byla zaměstnanost 
nejvyšší v odvětví vzdělávání a zdravotní a sociální péče (11,6 a 11,1 %). Nejvíce osob 
pracovalo v českých soukromých firmách (4,1 tis., tj. 36,1 %), téměř 2,6 tisíc také 
v zahraničních podnicích (22,7 %). V SO ORP Vyškov se zúčastnila dotazníkového šetření 
jedna společnost, která měla více než 1000 zaměstnanců. 
 
SO ORP Znojmo patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi mikroregiony se 
špatnou situací na trhu práce ve srovnání s ostatními SO ORP Jihomoravského kraje. Na konci 
roku 2017 zde bylo evidováno 4 270 uchazečů a podíl nezaměstnaných osob (PNO) činil 
7,0 % (nejvyšší mezi všemi SO ORP v kraji), tedy o 2,4 p. b. více než v průměru v 
Jihomoravském kraji (4,6 %). Na 1 VPM, kterých bylo registrováno 865, připadalo 4,9 
uchazečů, což bylo výrazně více než v Jihomoravském kraji (2,2) a šlo o 5. nejvyšší hodnotu. 
Pouze osminu (13,2 %) z celkového počtu uchazečů tvořily osoby se zdravotním postižením 
(OZP). To bylo o něco méně než v celém Jihomoravském kraji (16,2 %) a zároveň šlo o 2. 
nejnižší podíl ze všech SO ORP v kraji po Brně. Z hlediska počtu absolventů (na konci roku 
2017 jich bylo evidováno 143) se situace příliš nelišila od krajského průměru (6. nejnižší 
hodnota ve srovnání s ostatními SO ORP), neboť absolventi tvořili 3,3 % všech 
nezaměstnaných (v kraji 3,4 %). Dlouhodobá nezaměstnanost byla v SO ORP mírně 
podprůměrná – podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů o 
zaměstnání činil 31 %, tedy méně než v Jihomoravském kraji (35,8 %). 
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Znojmo získány údaje od 187 
subjektů a bylo sečteno 11 818 zaměstnaných. Významný počet zaměstnanců pracoval 
v primárním sektoru (858, tj. 7,3 %). Nejvíce osob v rámci sekundéru (1 016) pracovalo 
v průmyslu skla a stavebních hmot (8,6 %) a přes 500 také v chemickém a gumárenském (7,2 
%), strojírenském průmyslu (6,1 %) a elektrotechnickém (5,8 %) průmyslu. Z odvětví terciéru 
byla zaměstnanost nejvyšší v odvětví vzdělávání (1,4 tis., tj. 12,2 %), zdravotní a sociální péče 
(831 tis., tj. 7 %) a ve veřejné správě (6,2 %). Nejvíce osob pracovalo v zahraničních podnicích 
(4,1 tis., tj. 34,4 %), dále v českých soukromých firmách (3,3 tis., tj. 28,1 %), přes tisíc také 
v organizacích zřízených krajem a obcemi. V SO ORP Znojmo se nezúčastnila dotazníkového 
šetření žádná společnost, která by měla více než 1000 zaměstnanců.  
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SO ORP Židlochovice patří z hlediska základních charakteristik trhu práce mezi mikroregiony 
s průměrnou situací na trhu práce ve srovnání s ostatními SO ORP Jihomoravského kraje. Na 
konci roku 2017 zde bylo evidováno 726 uchazečů a podíl nezaměstnaných osob (PNO) činil 
3,4 % (8. nejlepší mezi všemi SO ORP v kraji), tedy o 1,2 p. b. méně než v průměru v 
Jihomoravském kraji (4,6 %). Na 1 VPM, kterých bylo registrováno 426, připadalo 2,5 
uchazečů, což bylo o něco více než v Jihomoravském kraji (2,2). Šestinu (16,7 %) z celkového 
počtu uchazečů tvořily osoby se zdravotním postižením (OZP), tzn. zhruba stejně jako 
v celém Jihomoravském kraji (16,2 %). Z hlediska počtu absolventů (na konci roku 2017 jich 
bylo evidováno 29) byla situace o něco horší než v kraji (9. nejvyšší hodnota), neboť 
absolventi tvořili 4,0 % všech nezaměstnaných (v kraji 3,4 %). Dlouhodobá nezaměstnanost 
byla na Židlochovicku velmi nízká – podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu 
uchazečů o zaměstnání činil 24 %, tedy výrazně méně než v Jihomoravském kraji (35,8 %) a 
zároveň šlo o 4. nejnižší hodnotu mezi SO ORP v kraji. 
 
V rámci průzkumu zaměstnanosti k 31. 12. 2017 byly v SO ORP Židlochovice získány údaje od 
55 subjektů a bylo sečteno 2 458 zaměstnaných. Nejvíce osob v rámci sekundéru (378) 
pracovalo v hutnickém a kovozpracujícím průmyslu (15,4 %). Z odvětví terciéru byla 
zaměstnanost nejvyšší v odvětví vzdělávání (368, tj. 15 %) a obchod (272, tj. 11,1 %). Nejvíce 
osob pracovalo v českých soukromých firmách (téměř 1,2 tis., tj. 46,8 %). V SO ORP 
Židlochovice se nezúčastnila dotazníkového šetření žádná společnost, která by měla více než 
200 zaměstnanců, ale 8 organizací mělo více než 100 pracovníků.  
 
Následující tabulka zachycuje podílové hodnoty jednotlivých charakteristik nezaměstnanosti 
v SO ORP Jihomoravského kraje (podíl nezaměstnaných osob, podíl OZP, podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných, podíl absolventů a počet uchazečů připadajících na jedno volné pracovní 
místo). Souhrnný ukazatel nezaměstnanosti (SUN) byl zkonstruován metodou bodování 
(srovnání s nejlepší hodnotou v SO ORP ve smyslu čím nižší, tím lepší a tím více bodů) a 
výsledkům byly přiděleny váhy (PNO = 0,3, PU/VPM = 0,3, 12+ = 0,2, OZP = 0,1 a Abs. = 0,1). 
SO ORP byla seřazena dle výsledného SUN (součet všech získaných hodnot).  
 
Jako nejlepší se situace na trhu práce jeví v SO ORP v blízkém zázemí Brna - Šlapanice jasně 
dominují, v meziročním srovnání si polepšily obvody Vyškov a Pohořelice, které tvoří trojici 
s nejlepší situací na trhu práce. Na obdobné úrovni jsou SO ORP Slavkov u Brna, Kuřim a 
Rosice s uspokojivou situací na trhu práce. Průměrné hodnoty vykazují čtyři mikroregiony 
včetně krajského města (Blansko, Židlochovice, Břeclav, Brno). Mezi podprůměrné 
mikroregiony patřil dle analýzy na konci roku 2017 SO ORP Hustopeče, Mikulov, Boskovice, 
Ivančice a Bučovice. Mezi šestici nejhorších se dostal Tišnov a dále zůstává dlouhodobě 
situace problematická především v mikroregionech na jihu Moravy – všechny správní obvody 
okresů Znojmo a Hodonín. 
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Tab. 58: Relativní hodnoty ukazatelů nezaměstnanosti k 31. 12. 2017 za SO ORP v Jihomoravském kraji a 
souhrnný ukazatel nezaměstnanosti (SUN) 

SO ORP PNO (%) OZP (%) 12+ (%) Abs. (%) PU/VPM SUN 

Šlapanice 2,4 15,1 24,1 6,1 1,0 88,7 

Vyškov 2,4 22,8 31,3 2,4 1,1 86,3 

Pohořelice 4,5 25,4 28,3 3,5 0,8 83,7 

Slavkov u Brna 2,6 20,0 21,0 3,4 2,2 75,2 

Kuřim 3,1 20,4 38,5 4,1 1,1 74,6 

Rosice 3,2 18,4 23,2 3,0 1,7 74,0 

Blansko 2,7 23,6 27,6 3,9 2,4 66,6 

Židlochovice 3,4 16,7 24,1 4,0 2,5 64,7 

Břeclav 4,0 15,9 22,0 4,5 2,3 63,7 

Brno 4,5 11,3 45,9 2,4 2,1 60,1 

Hustopeče 3,9 20,4 24,3 6,6 3,5 54,1 

Mikulov 5,4 21,5 28,5 3,1 2,5 53,7 

Boskovice 3,7 22,1 39,8 4,7 2,4 53,6 

Ivančice 3,0 26,4 30,0 5,1 5,2 52,9 

Bučovice 4,0 19,3 32,1 2,9 6,3 50,2 

Tišnov 4,3 25,9 37,2 6,1 3,1 46,9 

Moravský Krumlov 4,9 16,7 30,9 2,9 14,0 46,3 

Znojmo 7,0 13,2 31,2 3,3 4,9 46,0 

Kyjov 5,5 19,6 36,2 4,6 4,5 42,9 

Veselí nad Moravou 6,1 21,6 36,4 3,3 4,8 42,5 

Hodonín 6,7 20,9 35,1 3,3 5,2 41,6 

Pramen: GIS prostorová analýza za obce k 31. 12. 2017, Úřad práce ČR, 2018 
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