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Na trhu práce převládá optimismus,  
ale výroba začíná nábory brzdit  

 
 
Praha, 14. prosince 2021 – Společnost ManpowerGroup Česká republika dnes zveřejnila 
výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro první čtvrtletí roku 2022.  
 
V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí 2022 byla všem 
účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 505 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: 
„Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím 
čtvrtletí do konce března 2022 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“ 
 
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 2022 opatrně optimistické náborové 
plány. 36 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 23 % předpovídá jejich 
snížení a 35 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů 
vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2022 hodnotu +13 %. 
 
„I přes další vlnu pandemie a její nejasný konec, optimismus na trhu práce nadále převládá. 
Více firem plánuje své zaměstnance nabírat než propouštět. Zvyšují se ale extrémy jak v 
porovnání mezi sektory, tak i mezi jednotlivými firmami stejného oboru. Předchozí desetiletí 
relativního klidu a stability napříč všemi trhy vystřídalo období velkých turbulencí.  Pandemie 
zásadně proměnila jak tržní prostředí, tak i způsob práce, nábory a řízení zaměstnanců. 
Nejvíce se chystají nabírat zaměstnavatelé v sektoru bankovnictví, finance, pojišťovnictví a 
nemovitosti. Dále v sektoru IT, telekomunikace a média, společně se sektorem velkoobchodu 
a maloobchodu. Nicméně nejvýznamnější sektor z hlediska zaměstnanosti – zpracovatelský 
průmysl – svá očekávání prudce přehodnotil na mírný pesimismus,“ řekla Jaroslava Rezlerová, 
generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.  
 
Porovnání dle odvětví  
Zaměstnavatelé v osmi z 11 odvětví očekávají pro příští čtvrtletí nárůst počtu zaměstnanců. 
Nejsilnější náborové plány hlásí odvětví Bankovnictví, finance, pojištění a nemovitosti 
s Indexem +50 % (64 % nabírá a 14 %propouští). Zaměstnavatelé v odvětví IT, technologie, 
komunikace a média a Velkoobchod a maloobchod hlásí povzbudivé náborové plány 
s Indexem +25 % (43 % nabírá,18 % propouští), následovány odvětvím Ostatní služby s +19 
% (35 % nabírá, 16 % propouští). Nejslabší hodnotu Indexu vykazuje odvětví Neziskový sektor, 
a to -25 % (17 % nabírá, 42 % propouští), negativní hodnoty má i Zpracovatelský průmysl s 
indexem -2 % (32 % nabírá, 34 % propouští). 
 
Porovnání organizací podle velikosti 
Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích očekávají v příštím čtvrtletí zvyšování počtu 
zaměstnanců. Nejsilnější náborové plány hlásí střední organizace s 50–250 zaměstnanci 
s Indexem +19 %. Velké organizace vykazují optimistický Index +14 %. Mikro organizace 
vykazují Index +13 % a malé organizace Index +7 %. 
 
Regionální srovnání v rámci ČR 
Zaměstnavatelé ve všech třech regionech jsou optimističtí, nejvíce pak v Praze s Indexem +23 
% (40 % nabírá a 17 % propouští), Index na Moravě a ve Slezsku dosahuje hodnoty +13 % a 
v Čechách 3 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím Index v Praze a na Moravě a ve Slezsku 
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posílil o 6 procentních bodů a v Čechách oslabil o 4 procentní body. V regionech mimo Prahu 
je sice vysoké procento firem, které plánuje zvyšovat počty zaměstnanců, ale zároveň je zde i 
velké množství firem s opačnými záměry a výsledný Index je tak poměrně nízký. 
 
Globální pohled 
Výsledky průzkumu pro první čtvrtletí 2022 ukazují, že na základě sezonně očištěných dat 
očekávají v nadcházejícím čtvrtletí zaměstnavatelé ve všech 40 sledovaných zemích a 
oblastech nárůst počtu zaměstnanců. Nejsilnější náborové plány na příští tři měsíce jsou 
hlášeny v Brazílii, Peru, Indii, Irsku a Nizozemsku. Oproti tomu nejslabší náborové plány 
vykazuje Japonsko, Singapur, Tchaj-wan a Česká republika. Ve srovnání s předchozím 
čtvrtletím náborové plány posilují ve 36 ze 40 zemí a oblastí, zatímco oslabují ve čtyřech, 
včetně USA, Japonska, Tchaj-wanu a Francie. V meziročním srovnání Index posiluje ve 
38 zemích a oblastech, ale oslabuje ve dvou (Singapur a Tchaj-wan). 

 
 
Vliv pandemie covidu-19 na zaměstnavatele, způsob práce a vyžadovaná interní 
opatření 
 
Jaká opatření zvažují zaměstnavatelé přijmout pro přítomnost zaměstnanců na 

pracovišti 
Celých 26 % zaměstnavatelů plánuje, že bude v interní komunikaci zdůrazňovat 
výhody očkování, ale nebude zavádět jeho povinnost. Zároveň 24 % zaměstnavatelů uvádí, 
že bude vyžadovat u některých profesí doklad o plném očkování. To však u všech pozic 
zavede jako podmínku 20 % zaměstnavatelů. Doklad o přeočkování plánuje kontrolovat 15 % 
zaměstnavatelů. Stejný počet zaměstnavatelů nebude zavádět žádná opatření a ponechá 
rozhodnutí na jednotlivcích. Jedenáct procent plánuje pozitivně motivovat své zaměstnance 
k očkování například formou benefitů nebo bonusů. 
 
Do jaké míry umožní firmy lidem pracovat z domova 
15 % zaměstnavatelů umožní zaměstnanců plný homeoffice, 24 % 3 o více dní v týdnu, 24 % 
maximálně 2 dny a 30 % zaměstnavatelů bude trvat na plné přítomnosti na pracovišti.  
 
Nejvyšší míru vzdálené práce umožňují zaměstnavatelé u IT pozic. 23 % zaměstnavatelů 
těmto zaměstnancům umožní plný homeoffice, ale například u IT pozic v sektoru IT je to 34 % 
firem a u IT pozic v bankovnictví 33 %. Naopak plnou přítomnost na pracovišti firmy přirozeně 
vyžadují nejvíce u výrobních pozic a u profesí s přímým kontaktem se zákazníky.  

 
 
Další výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce budou zveřejněny 
8. března 2022. 

O průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ 

 
Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem 
sledování plánů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během 
následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 40 zemí, ve které průzkum probíhá. 
V rámci projektu ManpowerGroup Index trhu práce pro 1. kvartál roku 2022 byli osloveni 
zaměstnavatelé reprezentativního vzorku 505 zaměstnanců v České republice a byla jim 
položena stejná otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší 
společnosti v prvním čtvrtletí 2022 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“  
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Průzkum probíhá již 60 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů 
náborové aktivity na světě. ManpowerGroup Index trhu práce je založen na dotazování téměř 
40 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 40 zeměmi a je považován 
za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor. 
 
Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce nyní probíhá v těchto 40 zemích a oblastech světa: 
Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Francie, Finsko, Guatemala, 
Hongkong, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Kolumbie, 
Kostarika, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Panama, Peru, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Slovensko, Španělsko, Švédsko, 
Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, Velká Británie a Spojené státy americké. 
 
Více informací o průzkumu a detailní výsledky všech zemí najdete na stránkách 
manpowergroup.com/workforce-insights/ nebo na manpowergroup.cz/pruzkumy/ 
 

O společnosti ManpowerGroup 

Společnost ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) je téměř 70 let světovým lídrem v poskytování 
inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus zaměstnance a pomáhají 
jejím klientům dosáhnout svých cílů a zvýšit svoji konkurenceschopnost. Skupina společností 
ManpowerGroup, fungující pod značkami Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™ 
Solutions a Right Management®, pomáhá klientům ve více než 75 zemích a oblastech zlepšit 
výkonnost jejich pracovníků, a to již více než 70 let. ManpowerGroup byla v roce 2021 již 
podvanácté jmenována jednou ze světových nejetičtějších společností, a posílila tím svoji 
pozici jako nejdůvěryhodnější společnost ve svém oboru. 

ManpowerGroup v České republice 

V České republice se ManpowerGroup každý měsíc stará o personální a mzdovou agendu pro 
téměř 12 000 zaměstnanců, které vyhledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce 2020, díky své 
síti 35 poboček, ManpowerGroup našel pro 1200 klientů 24 000 nových zaměstnanců. 
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