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VÝVOJ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI
V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ
REPUBLICE
DEVELOPMENT OF UNEMPLOYMENT RATE IN THE CZECH REPUBLIC AND THE
SLOVAK REPUBLIC
Romana Píchová, Jaroslav Stuchlý 1
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ekonomické v Českých Budějovicích v ČR. Jaroslav Stuchlý pracuje jako docent na katedře
ekonomiky Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Specializuje se
na ekonometrii a statistiku.
Romana Píchová works as an assistant at the Department of Economics at the Institute of
Technology and Business in České Budejovice in the Czech Republic. Jaroslav Stuchlý works
as an associate professor at the Department of Department of Economics at the Institute of
Technology and Business in České Budějovice. He is an expert in econometrics and statistics.
Abstract
Employment is an integral and important part of life for each of us, because it is based on our
standard of living and our position in society. People are choosing jobs based on their
knowledge, skills and skills. But not everybody is lucky enough to be among the employed,
but unfortunately they are unfortunately among the unemployed. The aim of the contribution
is to compare the general unemployment rate of the Czech Republic and the Slovak Republic
from their own creation, 1993 to 2017 and to compare the factors influencing the resulting
value of this indicator - the total number of inhabitants in the given countries and the number
of economically active population in the given countries. The data needed to compare was
obtained from the portals - the Czech Statistical Office and the Slovak Statistical Office.
Key words: unemployment rate, economically active population, unemployed
Abstrakt
Zaměstnání je pro každého z nás nedílnou a důležitou součástí života, neboť se od něj odvíjí
naše životní úroveň a též naše postavení ve společnosti. Zaměstnání si lidé vybírají na základě
svých znalostí, schopností a dovedností. Ne každý z nás má však to štěstí, řadit se mezi
zaměstnané osoby, ale právě naopak se bohužel řadí mezi ty nezaměstnané. Cílem příspěvku
je komparace obecné míry nezaměstnanosti České republiky a Slovenské republiky od jejich
1
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samostatného vzniku, roku 1993 až do roku 2017 a dále komparace faktorů ovlivňující
výslednou hodnotu tohoto ukazatele, kterými jsou - celkový počet obyvatel v daných zemí a
počet ekonomicky aktivního obyvatelstva v daných zemí. Data potřebná ke komparaci byla
získána z portálů - českého statistického úřadu a slovenského statistického úřadu.
Klíčová slova: míra nezaměstnanosti, ekonomicky aktivní obyvatelstvo, nezaměstnaní
Úvod
Nezaměstnanost je negativním jevem, kdy člověk v produktivním věku nepracuje, ačkoliv by
mohl, tzn. nezaměstnaní občané si hledají práci, která je pro ně běžným zdrojem obživy,
avšak nemohou žádnou placenou práci získat. Nezaměstnanost, respektive míra
nezaměstnanosti, je jedním z hlavních hospodářských ukazatelů země. Patří mezi
nejdůležitější ukazatele výkonnosti ekonomiky, tj. patří mezi čtyři nejsledovanější základní
makroekonomické ukazatele, kterými jsou: hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, platební
bilance a inflace. Všechny tyto veličiny jsou navzájem propojeny a představují prostředek
k hodnocení stavu ekonomiky. U makroekonomického ukazatele - míra nezaměstnanosti
požadujeme co nejnižší možnou úroveň.
Nezaměstnanost
V nejjednodušším pojetí můžeme pojem - nezaměstnanost definovat jako nevyužívání
výrobního faktoru práce. Nezaměstnanost ve své podstatě představuje důsledek a projev
nerovnováhy na trhu práce za předpokladu, že strana nabídky lidského kapitálu převyšuje
stranu poptávky po něm. (Mareš, 2002)
K tomu abychom mohli kvantifikovat nezaměstnanost, je nutno vymezit určité
kategorie obyvatelstva. Z makroekonomického hlediska se nezaměstnanost týká pouze
obyvatelstva v produktivním věku, což je každý občan ve věku od ukončení povinné školní
docházky (15-ti letí a starší), až do doby odchodu do penze (horní věková hranice není
stanovena). Skupinu – obyvatelstvo v produktivním věku, můžeme rozčlenit na další
podmnožiny, a to zaměstnané a nezaměstnané obyvatelstvo. Zaměstnaní jsou občané, kteří
pracují, ať už na zkrácený pracovní úvazek či na plný pracovní úvazek. Mezi nezaměstnané
pak řadíme ty občany, kteří nemají zaměstnání, tj. jsou bez práce, ale práci si aktivně hledají,
ať už sami různými pochůzkami přímo ve firmách anebo prostřednictvím soukromé
zprostředkující personální agentury, jsou řádně evidovaní na úřadu práce, pravidelně na úřad
práce docházejí a jsou připraveni nastoupit na uvolněné místo v co možné nejkratší lhůtě,
pokud možno ihned nebo však nejpozději do 14-ti dnů. (Samuelson, Nordhaus 2013)
Zaměstnaní a nezaměstnaní tak společně tvoří tzv. ekonomicky aktivní obyvatelstvo,
neboli tvoří pracovní sílu daného státu. Ostatní občané v produktivním věku, kteří nemají
zaměstnání a ani ho z jakéhokoliv důvodu nehledají, řadíme do kategorie ekonomicky
neaktivní obyvatelstvo. Řadíme sem zejména následující kategorie občanů - studenty, kteří se
v denním studiu soustavně připravují na budoucí povolání (max. do věku 26 let), ženy či
muže v domácnosti na rodičovské dovolené, osoby, které pečují o zdravotně či tělesně
postižené osoby, dále zdravotně či tělesně postižené osoby, jimž jejich zdravotní stav
neumožňuje a přímo i zabraňuje nastoupit do zaměstnání, a též do této kategorie zahrnujeme
ty občany, kteří ztratili po dlouhé snaze o získání zaměstnání naději na nalezení volného
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pracovního místa, či občany, kteří si sami dobrovolně zvolili alternativní způsob života, což
pro ně představuje život bez jakéhokoliv pracovního zařazení. (Schiller, 2004)
Míra nezaměstnanosti
Výši nezaměstnanosti měříme ukazatelem, který se označuje jako - míra nezaměstnanosti,
vyjádřen vzorcem:
u=

x 100 ≈

x 100

u – míra nezaměstnanosti vyjádřená v %
U – počet nezaměstnaných
L – počet zaměstnaných
EA – ekonomicky aktivní obyvatelstvo – tvořeno zaměstnanými i nezaměstnanými občany
Míru nezaměstnanosti můžeme charakterizovat jako procento pracovní síly, která je
nezaměstnaná. (Samuelson, Nordhaus 2001)
Cíl a metodika
Cílem příspěvku je komparace výše obecné míry nezaměstnanosti v České republice a
v Slovenské republice a dále komparace nejdůležitějších faktorů ovlivňující hodnotu tohoto
ukazatele, kterými jsou - celková výše obyvatelstva v dané zemi a počet ekonomicky
aktivního obyvatelstva v dané zemi. Potřebná data ke komparaci byla získána z portálů
statistických úřadů obou zemí. Komparace obecné míry nezaměstnanosti je zpracována
od vzniku těchto států, tj. od roku 1993 až do 3. čtvrtletí roku 2017. Komparace počtu
nezaměstnaných osob je zpracována od roku 2000 do roku 2016. Poslední komparace, týkající
se ekonomicky aktivního obyvatelstva v daných zemí, je zpracována od roku 2005 do roku
2016. Komparace byly znázorněné graficky, a to pro lepší přehlednost. Pro znázornění vlivu
celkového počtu obyvatel a ekonomicky aktivního obyvatelstva na výši hodnoty míry
nezaměstnanosti byly vytvořeny zjednodušené modelové situace, které vliv výše uvedených
ovlivňujících faktorů potvrzují.
Komparace obecné míry nezaměstnanosti mezi ČR a SR
První komparací byla zvolena komparace obecné míry nezaměstnanosti mezi zeměmi od roku
1993 až do 3. čtvrtletí roku 2017. Z dat zanesených do grafu 1 lze zpozorovat ve všech
sledovaných letech vyšší míru nezaměstnanosti na území Slovenské republiky. Průměrná
hodnota míry nezaměstnanosti ve sledovaném období v Slovenské republice je ve výši 13,80
% a v České republice je ve výši 6,21 %, tj. je vykazována v poloviční výši. Nabízí se zde
otázky k diskuzi, a to co je důvodem vykazované vyšší hodnoty míry nezaměstnanosti
v Slovenské republice a zda v absolutním vyčíslení počtu nezaměstnaných obyvatel je situace
též shodná. Jednu z možných odpovědí na první otázku vyjadřuje graf 3, zabývající se
komparací počtu obyvatel zařazených do kategorie – ekonomicky aktivní obyvatelstvo.
Odpověď na druhou otázku vyjadřuje graf 2, zabývající se přímo komparací počtu obyvatel
zařazených v kategorie - nezaměstnaní.
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Komparace obecné míry nezaměstnanosti
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Graf 1 - Komparace obecné míry nezaměstnanosti mezi ČR a SR v letech 1993 až 3Q/2017
Zdroj: vlastní zpracování

Komparace nezaměstnaných osob mezi ČR a SR
V rámci porovnání výše hodnot míry nezaměstnanosti mezi zeměmi se ukázalo, že Česká
republika vykazuje o polovinu nižší hodnoty než Slovenská republika. V rámci komparace
počtu nezaměstnaných osob v absolutní hodnotě lze však zjistit velmi nízké rozdíly, což
znamená jediné - obě země za zvolené období tj. od roku 2000 do roku 2006 vykazovaly
přibližně shodné hodnoty počtu nezaměstnaných osob. Průměrný počet nezaměstnaných osob
na území Slovenské republiky byl v daném období ve výši 384,23 tis. obyvatel. Průměrný
počet nezaměstnaných osob na území České republiky byl v daném období ve výši 352,16 tis.
obyvatel, což je rozdíl o pouhých 32,07 tis. obyvatel. Z uvedených hodnot lze snadno vyvodit
závěr, že situace u obou zemí je v počtu nezaměstnaných obyvatel shodná. Proč je však
samotná míra nezaměstnanosti tak rozdílná? Jedním z důvodů je rozdílný počet celkového
obyvatelstva v daných zemí, kdy v České republice je od roku 1993 průměrný počet obyvatel
ve výši okolo 10 mil., avšak na území Slovenské republiky je od roku 1993 průměrný počet
obyvatel ve výši okolo 5 mil. Tím je též ovlivněna výše ekonomicky aktivního obyvatelstva,
jak dále uvádí graf 3.
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Graf 2 - Komparace počtu nezaměstnaných osob mezi ČR a SR v letech 2000 až 2016
Zdroj: vlastní zpracování

Komparace ekonomicky aktivního obyvatelstva mezi ČR a SR
Poslední komparace se zabývá vývojem počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva.
Z grafického vyjádření je zřejmý vysoký rozdíl, který tak ovlivňuje dále výši vykazovaných
hodnot míry nezaměstnanosti. Zatímco po sledované období od roku 2005 do roku 2016 byla
vykazovaná průměrná hodnota ekonomicky aktivního obyvatelstva v České republice ve výši
5 258,6 tis. obyvatel, na území Slovenské republiky průměrná vykazovaná hodnota
ekonomicky aktivního obyvatelstva byla pouze na úrovni 2 696,33 tis. obyvatel. Tento vysoký
rozdíl právě ovlivňuje vývoj výše hodnot míry nezaměstnanosti, jelikož je součástí ukazatele
výpočtu míry nezaměstnanosti, jak je znázorněno dále i v modelové situaci 1.
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Zdroj: vlastní zpracování
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Modelové situace
Vytvořená modelová situace 1 zobrazuje působení faktoru celkového počtu obyvatelstva na
stanovení výše hodnoty míry nezaměstnanosti. Modelová situace 1 byla zjednodušeně
stanovena tak, aby poukázala na fakt, že i když v obou srovnatelných zemích je vývoj
kategorií ekonomicky neaktivního obyvatelstva shodná, tak přesto je výše míry
nezaměstnanosti rozdílná, což způsobuje celkový počet obyvatelstva a tím tak ovlivnění
kategorie ekonomicky aktivního obyvatelstva. Zatím co při celkovém počtu obyvatel 10,5
mil., jak bylo zvoleno pro stát 1, je míra nezaměstnanosti pouhých 2,50 %. Pro stát 2, u
kterého byl zvolen celkový počet obyvatel nižší a to 5,4 mil., je míra nezaměstnanosti takto o
4,39 % vyšší. Tato modelová situace byla stanovená záměrně tak, aby přibližovala situaci
v komparovaných zemí, jak vyplývá z grafu 1 je míra nezaměstnanosti v Slovenské republice
vyšší než míra nezaměstnanosti v České republice, ačkoli při komparaci počtu
nezaměstnaných obyvatel, jak vyplývá z grafu 2 je počet v obou zemích přibližně shodný.
Kategorie obyvatelstva
Stát 1

Stát 2

Kategorie obyvatelstva Počet obyvatel (v mil.)
Obyvatelstvo celkem
10,5
Děti a studenti
1
Lidé
v důchodovém
1
věku - nepracující
Zdravotně postižení lidé
0,5
Ekonomicky
aktivní
8
obyvatelstvo - EA
Počet nezaměstnaných
0,2

Kategorie obyvatelstva Počet obyvatel (v mil.)
Obyvatelstvo celkem
5,4
Děti a studenti
1
Lidé v důchodovém
1
věku - nepracující
Zdravotně postižení lidé
0,5
Ekonomicky
aktivní
2,9
obyvatelstvo - EA
Počet nezaměstnaných
0,2

Výpočet míry nezaměstnanosti
Stát 1
Stát 2
Počet nezaměstnaných
EA (nezam. + zam.)
Míra nezaměstnanosti

0,2
8
2,50 %

Počet nezaměstnaných
EA (nezam. + zam.)
Míra nezaměstnanosti

0,2
2,9
6,89 %

Tab. 1 - Modelová situace 1 - komparace míry nezaměstnanosti ve státech s různým počtem obyvatelstva
a se stejným počtem obyvatelstva u zvolených typů kategorie
Zdroj: vlastní zpracování

Vytvořená modelová situace 2 zobrazuje působení faktoru rozdílné výše kategorií
ekonomicky neaktivního obyvatelstva na stanovení výše hodnoty míry nezaměstnanosti.
Modelová situace 2 byla zjednodušeně stanovena tak, aby poukázala na fakt, že i když by byl
v obou zemích shodný počet celkového obyvatelstva, tak vlivem rozdílné výše obyvatel
kategorií ekonomicky neaktivního obyvatelstva bude opět rozdílná hodnota u kategorie
ekonomicky aktivního obyvatelstva. Při shodném celkovém počtu obyvatel 10,5 mil., jak bylo
vybráno pro oba státy, je při ekonomicky aktivním obyvatelstvu 8 mil. míra nezaměstnanosti
opět 2,50 %, situace byla zde ponechána z modelu 1. Pro stát 2, který má počet ekonomicky
aktivních obyvatel snížen na 6,5 mil., je míra nezaměstnanosti vyšší o 0,57 %. Tato modelová
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situace byla vytvořena pro úplné doplnění působení základních faktorů na výši hodnoty míry
nezaměstnanosti.
Kategorie obyvatelstva
Stát 1
Stát 2
Kategorie obyvatelstva
Počet obyvatel (v mil.)
Obyvatelstvo celkem
10,5
Děti a studenti
1
Lidé
v důchodovém
1
věku - nepracující
Zdravotně postižení lidé
0,5
Ekonomicky
aktivní
8
obyvatelstvo
Počet nezaměstnaných
0,2

Kategorie obyvatelstva
Počet obyvatel (v mil.)
Obyvatelstvo celkem
10,5
Děti a studenti
2
Lidé v důchodovém
1,5
věku - nepracující
Zdravotně postižení lidé
0,5
Ekonomicky
aktivní
6,5
obyvatelstvo
Počet nezaměstnaných
0,2

Výpočet míry nezaměstnanosti
Stát 1
Stát 2
Počet nezaměstnaných
EA (nezam. + zam.)
Míra nezaměstnanosti

0,2
8
2,50 %

Počet nezaměstnaných
EA (nezam. + zam.)
Míra nezaměstnanosti

0,2
6,5
3,07 %

Modelová situace 2 - komparace míry nezaměstnanosti ve státech se shodným počtem obyvatelstva
a s různým počtem obyvatelstva u zvolených typů kategorie
Zdroj: vlastní zpracování

Závěr
Závěrem tohoto příspěvku lze pouze dodat, že při komparaci míry nezaměstnanosti dvou zemí
nelze pouze hodnotit vývoj samotné výše míry nezaměstnanosti, ale musí se též hodnotit
faktory ovlivňující hodnotu tohoto ukazatele. Především pak faktory - celkový počet obyvatel
v daném státě a počet obyvatel daného státu zařazených do kategorie ekonomicky aktivní
obyvatelstvo, případně ekonomicky neaktivní obyvatelstvo. Vliv těchto faktorů na výši
nezaměstnanosti znázorňují nejen vytvořené zjednodušené modelové situace a též samotná
komparace těchto faktorů obou zemí.

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
Ing. Martin Maršík, PhD.
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