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Rekordní optimismus na trhu práce  

38 % zaměstnavatelů plánuje nabírat nové zaměstnance,   
ale každý druhý má potíže s obsazením volných míst  

  
  

Praha, 14 června 2022 – Společnost ManpowerGroup Česká republika dnes zveřejnila 
výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro třetí čtvrtletí roku 2022 a 
„Nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem“  
  
  

ManpowerGroup Index trhu práce – 3. čtvrtletí 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 září 2022 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“  
  
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro třetí čtvrtletí 2022 opět silné náborové plány. 38 % 
zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 17 % předpovídá jejich snížení a 38 % 
zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index 
trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2022 hodnotu +21 %.  
  
„Potřeba firem nabírat nové zaměstnance se nadále zvyšuje a hodnoty ManpowerGroup 
index trhu práce dosahují rekordní výše od roku 2008, kdy se průzkum začal v ČR provádět. 
Náborový optimismus pozorujeme ve všech sektorech ekonomiky, nejvíce však ve finančním 
sektoru a realitách. Pokračující obtíže s dodavatelskými řetězci, rostoucí inflace a ceny 
energií se na trhu práce negativně neprojevují a nezaměstnanost klesla na úroveň roku 
2018. Vzhledem k velké nejistotě v ekonomice je ale velmi nepravděpodobné, že by klesla 
pod 3 %,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.   
  
Porovnání dle odvětví   
Nárůst počtu zaměstnanců očekávají zaměstnavatelé v 10 z 11 českých odvětví, a pokles tedy 
pouze v jednom. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl optimismus v 8 z 11 odvětví 
a oslabil ve třech. V meziročním srovnání jsou náborové plány silnější v 10 z 11 odvětví a slabší 
pouze v jednom.  
Nejsilnější náborové plány mají zaměstnavatelé v odvětví Bankovnictví, finance, pojištění a 
nemovitosti s Čistým Indexem trhu práce 56 (66 % bude nabírat a 10 % propouštět). 
V porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé v tomto odvětví hlásí nárůst optimismu o 
32 procentních bodů, a v meziročním srovnání posílení dokonce o 50 procentních bodů. 
Nejslabší náborové plány očekávají zaměstnavatelé v odvětví Ostatní s Čistým indexem trhu 
práce -10. Oproti minulému čtvrtletí Index oslabil o 15 a meziročně o 10 procentních bodů.  
  
Porovnání organizací podle velikosti  
Zlepšení náborových příležitostí očekávají ve třetím čtvrtletí 2022 všechny čtyři kategorie podle 
velikosti českých organizací. Oproti minulému čtvrtletí i v meziročním srovnání se náborový 
optimismus mírně snížil v kategorii velké organizace nad 250 zaměstnanců. Míra optimismu je 
aktuálně vyrovnaná ve všech kategoriích podle velikosti.   
  
  
Regionální srovnání v rámci ČR  



V období od července do září 2022 zaměstnavatelé ve všech třech regionech České republiky 
očekávají nárůst počtu zaměstnanců. V porovnání s předchozím čtvrtletím i v meziročním 
srovnání náborové plány posílily ve všech regionech.   
Nejsilnější snahu firem nabírat mohou očekávat uchazeči o zaměstnání v Čechách, kde 
průzkum naměřil Index 24. Oproti minulému čtvrtletí Index v tomto regionu posílil o 20 a 
v meziročním srovnání o 19 procentních bodů, což jsou zároveň nejvyšší mezikvartální a 
meziroční nárůsty v rámci regionů.  
  
Globální pohled  
Celosvětový Čistý index trhu práce je 32 %, přičemž 47 % zaměstnavatelů bude nabírat a 15 
% propouštět. Zaměstnavatelé na celém světě nadále očekávají po sezónním očištění nárůst 
počtu zaměstnanců s výjimkou Řecka. Nejsilnější náborové plány na příští tři měsíce jsou 
hlášeny v Mexiku (59), Brazílii (54) a Indii (51), nejslabší v Řecku (-1), Japonsku (4) a Tchaj-
wanu (3). Ve srovnání s předchozím čtvrtletím náborové plány posilují ve 28 ze 40 zemí a 
oblastí. Předpověď v Singapuru (+15) se pro třetí čtvrtletí opět zlepšila. Singapur a Guatemala 
(+14) hlásí pro toto čtvrtletí největší nárůst trhu práce. Náborové prostředí oslabuje ve 10 ze 
40 zemí a oblastí, především ve Švédsku (-12) a v Rakousku (12). V Německu (23) a 
Maďarsku (13) zůstává Index nezměněn. V meziročním srovnání Index posílil ve 36 zemích a 
oblastech, ale oslabil ve 4 (Japonsko, Tchaj-wan, Řecko, Rumunsko). Česká republika se 
nachází na 30. místě žebříčku 40 zemí.  
 

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 3. 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 ve třetím 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.  
 


