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Na trhu práce stále převažuje optimismus,  

i přes nejistotu a pokračující přesuny zaměstnanců 
 
Praha, 22. března 2022 – Společnost ManpowerGroup Česká republika dnes zveřejnila 
výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro druhé čtvrtletí roku 2022.  
 
V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro druhé čtvrtletí 2022 byla všem 
účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 515 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: 
„Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím 
čtvrtletí do konce června 2022 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“ 
 
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro druhé čtvrtletí 2022 silné náborové plány. 33 % 
zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 21 % předpovídá jejich snížení a 40 % 
zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index 
trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2022 hodnotu +12 % (rozdíl mezi 33 % a 21 
%). 
 
„Trhu práce stále dominuje potřeba firem nabírat nové lidi, tedy pozitivní náborový trend 
započatý koncem minulého roku. Nová realita přináší firmám ale i vysokou míru nejistoty, což 
se odráží v počínajících přesunech na trhu práce. Zatímco 33 % zaměstnavatelů bude podle 
našeho průzkumu nabírat nové zaměstnance, 21 % plánuje snižování jejich počtu. 
Nezaměstnanost bude sice ještě klesat, i když již příliš není kam, mnoho lidí ale také bude 
muset měnit zaměstnavatele nebo dokonce profesi, a tedy výrazně poroste význam 
rekvalifikací. Situaci na trhu práce také ovlivní množství uprchlíků před válkou, mezi kterými 
převládají ženy. Snad současná vlna snahy pomoci vydrží a ve střednědobém horizontu 
přiměje české firmy, které dlouhodobě trpí nedostatkem vhodných uchazečů, aby se více 
zaměřily na to, jak vytvářet vhodné pracovní podmínky pro lidi s individuálními potřebami, jako 
jsou matky s malými dětmi, senioři, studenti nebo lidé se změněnou pracovní schopností,“ 
řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.  
 
Porovnání dle odvětví  
Nárůst počtu pracovních sil očekávají zaměstnavatelé v 8 z 11 českých odvětví a pokles ve 
zbývajících třech. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím náborové plány oslabily v 6 z 11 odvětví 
a posílily ve čtyřech.  
Nejsilnější náborové aktivity očekávají náboroví manažeři v odvětví Bankovnictví, finance, 
pojištění a nemovitosti s Čistým Indexem trhu práce 24 a sektoru Ubytování, stravování 
s indexem 23. Velmi optimistický je také sektor IT, technologie, komunikace a média, 
Zpracovatelský průmysl, Stavebnictví a Veřejný sektor. Nejslabší náborové plány pozorujeme 
v Neziskovém sektoru, Službách a Obchodě. 
 
Porovnání organizací podle velikosti 
Zvyšování počtu zaměstnanců předpovídají pro druhé čtvrtletí 2022 velké, střední a malé 
podniky. Snižování počtu zaměstnanců předpokládají pouze mikropodniky s počtem 
zaměstnanců pod 10. Velké podniky dokonce v mezi kvartálním srovnání tempo náboru ještě 
zrychlují, u ostatních organizací dochází spíše ke zpomalení tempa. 
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Regionální srovnání v rámci ČR 
V období od dubna do června 2022 se předpokládá růst trhu práce ve všech českých 
regionech. Již třetí čtvrtletí v řadě pozorujeme výrazně rychlejší růst náborových aktivit v Praze 
než ve zbytku Čech a na Moravě. Již páté čtvrtletí v řadě je náborový optimismus silnější na 
Moravě ve srovnání s regionem Čechy (bez Prahy). 
 
Globální pohled 
Zaměstnavatelé na celém světě očekávají nárůst počtu pracovních sil, avšak jejich předpovědi 
jsou slabší než v minulém čtvrtletí. Na základě sezónně očištěných dat téměř ve všech 
sledovaných zemích zaměstnavatelé očekávají v nadcházejícím čtvrtletí nárůst počtu 
pracovních sil. Výjimku tvoří Řecko, kde se očekává mírný pokles. Nejsilnější náborové plány 
na příští tři měsíce jsou hlášeny v Brazílii, Švédsku. Indii, Mexiku a Kolumbii. Oproti tomu 
nejslabší náborové prostředí vykazuje Řecko, Polsko, Japonsko, Tchaj-wan a Rumunsko. Ve 
srovnání s předchozím čtvrtletím náborové plány posilují v šesti ze 40 zemí a oblastí. 
Nejsilnější nárůst náborových aktivit hlásí Singapur a Jižní Afrika. Trh práce oslabuje ve 33 ze 
40 zemí, především v Rumunsku, Argentině a Turecku. Index v Belgii zůstává od minulého 
čtvrtletí na úrovni 34 bodů. V meziročním srovnání Index posílil ve 36 zemích, ale oslabil ve 
čtyřech (Tchaj-wan, Řecko, Rumunsko a Polsko). 

 
Doplňující otázky k pravidelnému průzkumu – Ženy na trhu práce 
„Tradičně pro nás bývá MDŽ příležitostí vyhodnotit, jaké postavení mají ženy na trhu práce, 
zda jsou rovnoprávně odměňovány, nebo jaké příležitosti mají v kariérních rolích. Nutně se ale 
nově musíme zamýšlet nejen nad tím, jak můžeme pomoci ženám (a matkám) v práci, ale také 
nad tím, jak můžeme pomoci ženám, které byly nuceny opustit svůj domov z důvodu válečné 
agrese na Ukrajině. Ženy mohou a chtějí pracovat, mají ty správné požadované dovednosti. 
Často ale svůj potenciál nemohou v práci realizovat z důvodu nedostatečné flexibility nebo 
podpory,“ říká Jaroslava Rezlerová. 
Proto jsme se zeptali zaměstnavatelů, zda a jak podporují ženy v práci, jaké jsou jejich cíle v 
oblasti rovného odměňování žen a mužů nebo v oblasti zastoupení žen na manažerských a 
seniorních pozicích. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi na tom nejsme v České 
republice nejlépe.  
86 % českých firem nějakým způsobem měří genderovou rovnost ve své organizaci. 46 % 
měří rovnost v odměňování, počty zaměstnanců s různými zkušenostmi nebo z různého 
prostředí na vedoucích pozicích měří 25 % firem. Počet žen v managementu firem a počet žen 
na pozicích, kde tradičně dominují muži zjišťuje 14 % zaměstnavatelů a počet žen na 
vedoucích pozicích měří pouze 13 % českých firem.  
Z průzkumu zaměřeném na zkoumání preferencí žen v zaměstnání vyplývá, že jsou pro ně 
nejdůležitější tři faktory flexibility práce: možnost zvolit si čas začátku a konce pracovní doby 
(49 %), více dní dovolené (33 %) a plně flexibilní možnost pracovního místa (33 %).  
Oproti tomu pouze pětina firem v ČR podporuje flexibilitu v práci, vyšší flexibilita (32 %) je 
v sektoru bankovnictví, financi pojišťovnictví a realit, 21 % pak v maloobchodu a 
velkoobchodu, a spíše ve velkých společnostech.  
 
 
 
Další výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce budou zveřejněny 
14. června 2022. 
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Centrum pomoci ukrajinským válečným uprchlíkům 
 
 
Jsme v úzkém kontaktu s ukrajinskými uprchlíky. 3.  března 2022 jsme vytvořili Centrum 
pomoci Ukrajině, které poskytuje válečným uprchlíkům právní pomoc a pomáhá jim najít 
ubytování a práci. Spustili jsme informační kampaň zaměřenou na ukrajinské uprchlíky, rodiny 
našich zaměstnanců, klienty uprchlických center a vládní i neziskové organizace.  
Zároveň naši konzultanti oslovují firmy a pomáhají jim rychle vytvořit vhodné podmínky pro 
jejich zaměstnání. 
Za dva týdny jsme obdrželi 310 příchozích hovorů od uprchlíků, kdy 172 hledala již konkrétní 
práci práce, 88 zjišťovala potřebné kroky po příjezdu do ČR, 34 uprchlíků hledalo právní rady 
a zbytek se informoval na možnosti pomoci rodině.  
 
Z hlediska profilu uchazečů o zaměstnání se jedná o průřez běžnou populací se zástupci 
všech možných kvalifikací a zkušeností. 82 % ale uvádí, že je jim jedno, jakou práci budou 
vykonávat. Největší vyhraněnou skupinou s 8 % jsou učitelé. 
 
V nabídce firem nyní převažují manuální práce ve výrobě. Postupně ale roste nabídka 
v dalších oborech. Ženy uprchlice mohou najít uplatnění v gastronomii, hotelnictví, službách, 
prodeji, obchodu, zákaznickém servisu, doručovatelských službách, sociální službách. Hledá 
se také velké množství multilingválních uchazeči bez znalosti češtiny pro různá mezinárodní 
centra sdílených služeb a také IT specialistů. Převažující ženská populace uprchlíků zatím 
nepomůže řešit nedostatek svářečů, obráběčů, nástrojářů, zámečníků, řemeslníků ve 
stavebnictví nebo řidiči mezinárodní kamionové dopravy atp. 
 
Vláda ale naštěstí zareagovala velmi rychle a v tzv. Lex Ukrajina zrušila všechny 
administrativní bariéry pro zaměstnávání Ukrajinců, kteří mohou nastoupit do práce prakticky 
okamžitě. V tento moment jsou ale uprchlíci vyčerpaní a vystresovaní. S hledáním práce 
začnou asi až za nějaký čas. Další výzvou také bude najít školní kapacity pro děti a případně 
jejich hlídání. Na straně firem je potřeba udělat různá organizační opatření, aby vytvořili 
vhodné podmínky pro ukrajinské uprchlíky, a to především v provozech, kde doposud dominují 
muži. České firmy nejsou zvyklé přizpůsobovat pracovní podmínky pro lidi s individuálními 
požadavky, což dlouhodobě v kariéře hendikepuje především ženy s dětmi. Právě tato skupina 
mezi uprchlíky dominuje. Na trhu práce je zoufale málo nabídek na částečný úvazek, nebo s 
flexibilní pracovní dobou. Příchod ukrajinských žen snad bude dalším podmětem, jak tento 
problém řešit a věřím, že se v tomto posuneme, protože vůle pomáhat je nyní obrovská. Dalším 
velkým nedostatkem je, že naprostá většina inzerce pracovních pozic na pracovních portálech 
a na stránkách vládních organizací je v češtině, což znesnadňuje uprchlíkům samostatné 
hledání práce. 
 
Velkým rizikem je také zneužívání uprchlíků a jejich zaměstnávání za nelegálních podmínek a 
je potřeba tyto případy velmi tvrdě řešit. Kontrolovat toto má Státní úřad inspekce práce, kam 
by měl každý, kdo se s tímto setká, podat podnět k prošetření. V souvislosti s uprchlickou krizí 
bude nutné, aby stát navýšil kapacity tohoto kontrolního týmu a také adekvátně k nové situaci 
řídil jejich priority. 
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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 2. kvartál roku 2022 byli osloveni 
zaměstnavatelé reprezentativního vzorku 515 zaměstnanců v České republice a byla jim 
položena stejná otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší 
společnosti v druhém čtvrtletí 2022 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“  
 
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 2022 již 
potřinácté 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 2021, díky své 
síti 35 poboček, ManpowerGroup našel pro 1200 klientů 24 000 nových zaměstnanců. 
  
 
 


