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i! více ne! rok a"#tvrt se na$e 
spole#nost pot%ká se zcela 
nov%m fenoménem – s"podpo-
rou, která je poskytována stá-

tem zam&stnavatel'm mj. na"udr!ení t&ch 
pracovních míst, která jsou ohro!ena v"d'-
sledku státem de(novan%ch preventivních 
opat)ení, veden%ch snahou omezit $í)ení 
nemoci covid-19. Jakkoli jsou tato opat)e-
ní z" epidemiologického pohledu zcela po-
chopitelná, z" pohledu ekonomické teorie 
jsou zcela bezprecedentní a" empiricky do-
posud nebyla adekvátn& popsána. Kaczor 
uvádí, !e nástup tzv. koronavirové krize  
v"r. 2020 byl, co se t%#e dopad' na"trh práce 
(p)i o#i$t&ní od"sezónních vliv'), mnohem 
razantn&j$í ne! nástup tzv. velké recese  
v" r. 2008. Aktuální krize dopadla na" trh 
práce velmi razantn&, p)i#em! primárn& 

byly nejvíce zatí!eny regiony s"vysokou zá-
vislostí na"slu!bách poskytovan%ch zahra-
ni#ním turist'm. Nejintenzivn&ji dopady 
krize pocítily tradi#ní láze*ské regiony Cheb 
a"Karlovy Vary a"také hlavní m&sto Praha1.

V" sou#asné dob& se po" roce nacházíme 
znovu v"období, kdy jsou tato opat)ení po-
zvolna rozvol*ována, a" lze p)edpokládat, 
!e nejpozd&ji po" parlamentních volbách 
bude tato státem poskytovaná podpora 
ukon#ena. Novela zákona #. 435/2004 
Sb., o" zam&stnanosti, v" platném zn&ní, 
která upravuje pravidla tzv. kurzarbeitu, 
nebyla doposud2 schválena, a" tak lze jen 
spekulovat, jak se na"podzim bude vyvíjet 
úrove* nezam&stnanosti. Na" základ& pro-
stého porovnání dlouhodob%ch statistik 
(viz graf) je z)ejmé, !e na"podzim dochází 
v!dy s"p)íchodem zimních m&síc'm k"r's-
tu úrovn& nezam&stnanosti. Pokud budeme 
vycházet z" trend', které doprovázely v%-
voj nezam&stnanosti v" letech 2008–2009, 
tedy v" období klasické ekonomické krize, 
nelze vylou#it, !e po"ukon#ení podpory po-
skytované zam&stnavatel'm na" podporu 
udr!ení stávajících pracovních míst m'!e 

úrove* nezam&stnanosti velmi rychle r'st 
a"!e m'!e dosáhnout krátkodob& i"dvouci-
fern%ch hodnot. Stát toti! zcela rezignoval 
na" svoji druhou roli v" oblasti politiky za-
m&stnanosti – na"svoji aktivní roli, na"po-
skytování podpory na" tvorbu nov%ch pra-
covních míst.  

Jak se zm&ní struktura zam&stnanosti 
v"následujících letech? Jediné ucelené pod-
klady v"tomto smyslu byly v"uplynulém roce 
zpracovány na"VÚPSV. Ze zpracované pre-
dikce v%voje zam&stnanosti v"jednotliv%ch 
odv&tvích3 mj. vypl%vá, !e v" následujících 
letech lze o#ekávat r'st zam&stnanosti 
ve" zdravotnictví a" v" oblasti sociální pé#e. 
Je z)ejmé, !e podle ji! d)íve proveden%ch 
kvanti(kací o#ekávaného v%voje po#tu 
pracovník' v" oblasti sociálních slu!eb4 

je pot)eba urychlen& koncipovat rozsáhl% 
systém rekvali(ka#ních aktivit a" iniciovat 
vznik nov%ch, ale i"v%razn& roz$í)it stáva-
jící studijní obory na"st)edních a"vysok%ch 
$kolách orientované na"v%uku sociální prá-
ce a"o$et)ovatelství tak, aby sociální slu!by 
byly i"nadále poskytovány na"úrovni odpo-
vídající sou#asné dob&.
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