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Nezaměstnanost stoupá navzdory 
dostatku volných pracovních míst. 
Pomoci musí flexibilnější systém 
rekvalifikací.

Tak vyplývá z podkladů Konfede-
race zaměstnavatelských a podni-
katelských svazů ČR (KZPS), které 
pro ŽN přibližuje Ondřej Hubatka 
z pražské komunikační agentury.

Jak např. uvádí, míra nezaměstna-
nosti v květnu činila dle Českého 
statistického úřadu 2,5 %. Její nárůst 
vytváří strukturální problém, kdy 
bude značná část nezaměstnaných 
obtížně hledat nové uplatnění. Jejich 
zaměření a specializace totiž často 
neodpovídá poptávce firem. 

Výrazný nárůst nezaměstnanosti 
KZPS očekává koncem léta, a to kvůli 
ukončení výpovědních lhůt v důsled-
ku koronavirové pandemie, dále kvů-
li ukončení sezónních prací a po 31. 
srpnu i s ukončením platnosti Antivi-
ru „B“ (programu na ochranu zaměst-
nanosti).

„Počet uchazečů o zaměstnání bude 
v příštích několika měsících výrazně-
ji stoupat. Firmy již začaly propouštět, 
nyní ale stále ještě běží výpovědní lhů-
ty. S koncem letního období lze proto 
očekávat novou vlnu nezaměstnaných,“ 
poukazuje ekonom. 

Dopad by dle odborníků zmírnil 
nový flexibilnější model rekvalifikací, 
který pracovníky rychleji začlení zpět 

do pracovního procesu. Průměrná 
rekvalifikace v současnosti trvá často 
až tři měsíce, tuto dobu je zapotřebí 
zkrátit na úroveň maximálně do jed-
noho měsíce.

„Dosavadní mírný nárůst nezaměst-
nanosti ovlivnil zejména program 
MPSV Antivirus A i B, který z velké 
části umožnil dotace na mzdy velkému 
množství pracovníků firem, které byly 
pandemií postiženy.“ potvrzuje prezi-
dent KZPS ČR Jan Wiesner.

Strukturální problém podle něho 
ještě více zesílí na podzim. „Ačko-
liv některé firmy propouštějí, jiné nové 
zaměstnance naopak hledají. Nedaří se 
jim ale nacházet takové, jejichž kvalifi-
kace by odpovídala poptávaným pozi-
cím,“ poukazuje. 

Stávající systém rekvalifikací je dle 
prezidenta KZPS zdlouhavý a pro stát 
velmi nákladný. K tomu je potřeba 
upravit postup zejména v regionech, 
kde je zapotřebí daleko užší spoluprá-
ce pracovníků Úřadů práce s podniky.

Je nutné vědět, které profese jsou 
potřebné, aby byly rekvalifikace cíle-
né. Dalším tématem k jednání jsou 
změny uvnitř podniků, neboť v mno-
ha případech bude muset dojít k 
restrukturalizaci výroby – někde i 
zásadní. 

Ideální cestou by dle odborníků z 
konfederace bylo rekvalifikovat pra-
covníky uvnitř organizací, bez výpo-

vědi a přihlášení se na ÚP. 
„I na těchto rekvalifikacích by se měl 

stát podílet, Samozřejmě i ze strany 
zaměstnavatelů musí dojít k užší spolu-
práci s ÚP a regionálními školami tech-
nického zaměření,“ poukazuje ve své 
zprávě Hubatka. 

Systém rekvalifikací v ČR využilo 
v loňském roce necelých 9600 lidí. 
Kompletní rekvalifikační kurz však 
v mnoha případech trvá až 3 měsíce. 
Náklady, které stát loni na rekvalifika-
ce vynaložil, dosáhly téměř 95 milio-
nů korun. 

„Češi si loni pro rekvalifikaci nejčastě-
ji vybírali obory spojené s profesní způ-
sobilostí řidičských profesí, v sociální 
oblasti, anebo mezi osobními službami 
typu kosmetiky nebo manikúry,“ pou-
kazuje Jan Wiesner. Z hlediska struk-
tury volných pracovních míst by však 
podle něho byly zapotřebí zejména 
technické a strojní obory. „Systém by 
měl zajišťovat takový způsob a dobu 
rekvalifikace, aby uchazeče dostatečně 
připravil na výkon povolání v novém 
oboru,“ dodává Wiesner z KZPS ČR.

Spojuje dominantní svazy
Konfederace zaměstnavatelských a 

podnikatelských svazů ČR (KZPS) 
je sdružení, které reprezentuje osm 
dominantních zaměstnavatelských 
svazů z oblasti stavebnictví, textil-
ního průmyslu, malého a středního 

podnikání, výrobního a spotřebního 
družstevnictví, zemědělství, důlního 
a naftového průmyslu, dřevozpracu-
jícího průmyslu, školství, zdravot-
nictví, kultury a sociálních služeb. 

Zastupuje více než 22.000 člen-
ských subjektů s více než 1,3 mil. 
zaměstnanců. Prosazuje a formuluje 
společné podnikatelské a zaměstna-
vatelské zájmy svých členů, je jed-
ním ze sociálních partnerů zastu-
pujícím stranu podnikatelů v Radě 
hospodářské a sociální dohody – tri-
partitě. Více na www.kzps.cz

Odstávky přivedly
průmysl k recesi

Během covidové pandemie utržil 
průmyslový sektor jako tažná síla 
české ekonomiky těžkou ránu, z níž 
se bude dlouho zotavovat. 

Odstávky výroby, a to i v nejdů-
ležitějším segmentu automobilové-
ho průmyslu, nasměrovaly průmysl 
do recese. „Přestože zakázky začínají 
opět mírně růst, problémy s cashflow 
neumožní výrobním firmám dosáh-
nout jejich plného potenciálu. Na úro-
veň ze začátku roku se proto ještě letos 
dostane jen malé procento firem,“ uvá-
dí Petr Kymlička, partner poraden-
ské společnosti Moore CZ, k aktu-
álním výsledkům ČSÚ o vývoji 
průmyslu. -red-

Pomoci by mohl flexibilní systém 
rekvalifikací uchazečů i zaměstnanců


