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Zpracovatelský průmysl V ČR vyrábí velkou škálu výrobků, z 
nichž většina je zařazena do samostatných odvětví. 

Patří sem výroba nábytku, klenotů, hudebních nástrojů, 
sportovních potřeb, hraček, bižuterie, kartáčnických výrobků, 
knoflíků, kancelářských potřeb, linolea, ražení mincí ap. 
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Minulý vývoj:
Díky této rozdílnosti působí na vývoj zaměstnanosti v odvětví více 
odlišných trendů. Odvětví si v ČR mezi lety 2001-2007 zachovalo poměrně
stabilní podíl na celkové zaměstnanosti (mezi 1,8 % a 2 %). Mezi lety 2001-
2007 v odvětví ubylo 7 tis. pracovních míst, čímž zaměstnanost poklesla o 
7 %. Pokles zaměstnanosti – ale také pokles produkce – zasáhl zejména 
výrobu klenotů a hudebních nástrojů, ostatním odvětvím se dařilo lépe. 
Výroba hraček i nábytku byla sice v rostoucí míře vystavena konkurenci ze 
zemí jako Polsko, Čína a další, avšak jejich produkce přesto rostla a 
celková zaměstnanost buď klesla jen mírně (výroba nábytku), nebo 
dokonce stoupla (výroba hraček).
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Produktivita práce v odvětví v uplynulých letech v ČR stabilně rostla, mezi 
lety 2001 a 2006 se dostala z 6,7 tis. EUR na zaměstnance na 13,8 tis. EUR. 

Produktivita práce v EU-27 je však přesto více než dvojnásobná ve srovnání
s ČR. 

Na vývoji odvětví (zejména výroby nábytku) v ČR se příznivě podepisuje 
tempo růstu výstavby bytů - rostla díky silné skupině spotřebitelů ve věku, 
kdy si pořizují vlastní bydlení. 

Pozitivní vliv měl také rostoucí tlak na ekologické zpracování odpadů, které
tvoří druhou významnou složku odvětví.
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Profesní struktura v ČR se mezi lety 2001 a 2007 proměnila jen mírně. 
Poklesl podíl řemeslníků v odvětví, vzrostl naopak podíl technických 
pracovníků a obsluhy strojů. Podíl obsluhy strojů na celkové zaměstnanosti 
ve zpracovatelské průmyslu j.n. je v ČR oproti EU dvojnásobný. 

Naprostá většinu pracovníků v tomto odvětví v ČR má střední vzdělání, 
vysokoškoláků bylo v roce 2007 pouze 4 %. 

V ČR je možné mezi lety 2001 a 2007 pozorovat zřetelný růst podílu lidí se 
středním i vysokoškolským vzděláním.
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Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %):
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Vzdělanostní struktura (v %):
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Produktivita práce:

CZ EU-15 EU-27

2001 2007 2001 2007 2001 2007

Vedoucí a 
řídící
pracovníci

5,2 5,6 6,7 7,8 6,5 7,0

Vědci a 
odborníci 2,5 2,4 2,0 3,2 2,1 3,1

Techničtí
pracovníci 7,0 12,8 7,0 10,1 6,8 9,0

Administrativn
í pracovníci 4,7 5,4 9,5 9,7 8,6 8,2

Provozní
pracovníci ve 
službách a 
obchodě

0,7 0,3 1,6 2,2 1,6 2,0

Kvalifikovaní
dělníci v 
zemědělství a 
lesnictví

0,0 0,0 0,7 0,9 0,6 0,7

Kvalifikovaní
řemeslníci 50,4 38,9 46,9 41,7 48,1 45,2

Obsluha 
strojů a 
zařízení

25,5 31,8 16,8 15,8 17,0 15,9

Pomocní a 
nekvalifikovan
í pracovníci

4,0 2,7 8,8 8,6 8,9 8,9

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Budoucnost odvětví:

Toto odvětví zahrnuje sedm odlišných oborů, ze kterých je 
nejvýznamnější výroba nábytku (má více jak poloviční podíl na celkové
zaměstnanosti odvětvové skupiny) a také hudebních nástrojů.
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Odvětví se v posledních letech daří zvyšovat produktivitu práce. Díky tomu 
roste konkurenceschopnost českých výrobců na tuzemském i evropském 
trhu. O úspěšnosti českých výrobců svědčí i stále rostoucí vývoz na 
náročný německý trh, který se dnes na celkovém českém vývozu podílí 40 
%. Nábytkářský průmysl je na druhé straně ohrožován zejména přílivem 
levnějšího dovozu z Polska a Číny, v případě hraček představuje hlavní
hrozbu opět Čína. 

Ostatní zpracovatelský průmysl má určitý problém v malém počtu 
investičních aktivit, které by směřovaly do rozvoje technologií, výzkumu a 
vývoje, a odráží se to v současné nízké poptávce po profesích s vyšší
kvalifikací. Dlouhodobě však zejména nábytkářství musí tuto oblast více 
rozvíjet a zvyšovat počet pracovních pozic s požadavkem úplného 
středoškolského a vysokoškolského vzdělání, pokud chce na trzích uspět. 
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Životní úroveň se v ČR i celé střední Evropě zvedá a s ní se zvyšují i 
kvalitativní požadavky zákazníků na nábytek, zejména se zkracuje 
průměrná doba používání nábytku, než dochází k jeho obnově. Průměr v 
ČR je v současnosti okolo 16-18 let.

Na druhou stranu výroba nábytku je jedním z odvětví, které jsou ovlivněné
tempem růstu bytové výstavby, která se minimálně v tomto roce výrazně
zpomalí a oživení může nastat až po roce 2010. 

Krize poměrně výrazně dopadla na obor výroby hudebních nástrojů, avšak 
dlouhodobé perspektivy českých výrobců jsou poměrně dobré a i zde by 
mělo dojít k zotavení a k oživení poptávky po kvalifikovaných pracovnících. 
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Celkově by zaměstnanost v tomto odvětví mohla zůstat na stejné úrovni, 
nebo i mírně růst v závislosti na vývoji koupěschopné poptávky a trendech ve 
spotřebě domácností a na tempu stavební výroby a rychlosti jejího zotavení
ze současné zakázkové krize. 

Pro konkurenceschopnost českých podniků budou klíčoví pracovníci 
zabývající se designem, technologií výroby a také marketingem a obchodem. 

Stejně jako v řadě jiných průmyslových odvětví otvírá nové odbytové
možnosti růst životní úrovně a poptávky ve východní Evropě a tuto příležitost 
je třeba v příštích letech využít.
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Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): 
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Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti: 



EU-Projekt INNO 2 
Berlín 

6. – 8. 7. 2010

Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): 
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Profesní struktura odvětví (rok 2008): 
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Minulý vývoj odvětví
Podíl dřevozpracujícího průmyslu na celkové zaměstnanosti v letech 2001-2007 
stagnoval a z původních 1,8 % vzrostl pouze mírně na 1,9 %. Počet pracovních míst 
vzrostl o více jak devět tisíc, přičemž hlavní zásluhu na tomto zvýšení měla truhlářská
a tesařská výroba, která těžila zejména z rychle rostoucí poptávky ve stavebnictví. 

Produktivita práce v odvětví dřevozpracujícího průmyslu se nachází asi na třetinové
úrovni produktivity v EU. V období let 2004 až 2006 vzrostla produktivita práce v ČR 
o téměř 19 %, čímž se přibližuje růstu produktivity v zemích EU. 

Zejména dřevozpracující průmysl je charakteristický starším technologickým 
vybavením a jeho nedostatečnou obměnou. 

Souvisí to zejména s velikostní strukturou podniků – převažují malé a mikropodniky a 
trh není koncentrován. 
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Vysoký podíl pracovníků se středoškolským vzděláním v tomto odvětví vykazoval 
další nárůst z 83 % na 86 % a vzrostl i podíl pracovníků s terciárním vzděláním z 2 
% na 5 %. Podíl posledně jmenovaných je ale proti vzdělanostní struktuře v EU 
stále výrazně menší. Opět to souvisí s úrovní investic a velikostní strukturou 
podniků zejména ve dřevozpracujícím průmyslu – menší podniky mají nižší
inovační výkonnost a nemají často kapacity pro rozsáhlejší investice, což snižuje 
nároky na kvalifikovanou pracovní sílu. 

Nejvíce zastoupenými skupinami profesí v tomto odvětví v roce 2001 byli 
pracovníci obsluhy strojů a zařízení, jejichž podíl na celkové zaměstnanosti činil 
39,1 %. Druhou njevíce zastoupenou skupinou profesí v tomto odvětví byly 
kvalifikovaní řemeslníci (37 %). V letech 2001-2007 došlo v tomto odvětvím 
k mírným změnám v profesní struktuře. Vzrostl podíl kvalifikovaných řemeslníků
u nás v ČR a zvýšil  se na 38,7 %. Naopak podíl pracovníků obsluhy strojů a 
zařízení u nás a v tomto období poklesl. V ČR klesl jejich podíl o 1,6 %
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Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %):
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Vzdělanostní struktura (v %):
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Produktivita práce:

CZ EU-15 EU-27

2001 2007 2001 2007 2001 2007

Vedoucí a řídící
pracovníci 4,3 5,9 6,1 7,0 5,9 6,6

Vědci a odborníci 2,8 0,9 2,1 2,3 2,1 2,4

Techničtí
pracovníci 7,0 8,4 7,7 8,8 7,2 7,7

Administrativní
pracovníci 4,6 3,9 8,3 7,6 7,2 6,3

Provozní
pracovníci ve 
službách a 
obchodě

1,1 0,2 1,0 1,1 1,1 1,0

Kvalifikovaní
dělníci v 
zemědělství a 
lesnictví

0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,7

Kvalifikovaní
řemeslníci 37,0 38,7 32,2 33,5 33,1 35,4

Obsluha strojů a 
zařízení 39,1 37,5 33,1 31,1 32,3 30,5

Pomocní a 
nekvalifikovaní
pracovníci

3,8 3,9 9,1 8,3 10,6 9,5

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Budoucnost odvětví

Vývoj dřevozpracujícího průmyslu je do značné míry ovlivňován situací ve 
stavebnictví, kde se výrazný růst v nejbližších letech nečeká. 

Naopak důsledky hospodářské krize, které významně postihnou právě
stavebnictví, ohrozí v nejbližších letech i prosperitu dřevozpracujícího 
průmyslu. 

Pracovní místa ve výrobě v průběhu let 2009 a 2010 jsou ve větší míře 
stabilizována. 
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V delším časovém horizontu by však odvětví dřevozpracujícího průmyslu měl 
zasáhnout spíše menší pokles zaměstnanosti. Dřevo jako obnovitelný a ekologický
zdroj nezaznamená dramatické změny v produkci a poptávce. Odvětví se v současné
době vyznačuje malou kapitálovou intenzitou a lze tedy předpokládat, že tok dalších 
investic do odvětví povede ke snížení zaměstnanosti při nezměněné nebo i rostoucí
produkci. Poptávka po pracovnících bude tedy dlouhodobě mírně klesat. Obnova 
staršího technologického vybavení za nové bude znamenat úsporu pracovních sil, 
naopak se zvýší požadavky na schopnost pracovníků s novými technologiemi 
pracovat. Měnit se bude také struktura dřevařských výrobků. Očekává se posun od 
současné převažující orientace na méně náročné a levnější produkty, jako je pilařská
výroba na technologicky náročnější výrobky jako dřevostavby, dýhy, dřevotřískové
desky a podobně. Tato změna si vyžádá nárůst odbornosti u mnoha profesí a také
vyšší požadavky na zapojení pracovníků do inovačního procesu. Zvýší se rovněž
poptávka po pracovnících technologie, kteří budou připravovat nové typy výrob, jejich 
testování a zahájení výroby nových výrobků.
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V období 2008-2020 může celkově v odvětví dřevozpracujícího průmyslu zaniknout 
na 18 % z aktuálního počtu pracovních míst, což je větší pokles, než jaký je 
očekáván v celém zpracovatelském průmyslu. 

V dřevozpracujícím průmyslu, kde je nižší produktivita práce, je výraznější pokles 
zaměstnanosti pravděpodobný.
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Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.): 
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Podíl zaměstnanosti v odvětví na celkové zaměstnanosti: 
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Vzdělanostní a věková struktura odvětví (v %): 
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Profesní struktura odvětví (rok 2008): 
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V důsledku ekonomického vývoje bude do roku 2013 v této skupině profesí
vytvořeno 5 % nových pracovních míst. 

V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. V důsledku 
odchodu některých pracovníků (např. do důchodu) bude v této skupině
profesí uvolněno dalších 18 % pracovních míst. 

Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 23 % dnešní zaměstnanosti, tedy 
bude potřeba přijmout 16800 nových pracovníků. 
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA 

Ve svých počátcích bylo vzdělávání dospělých spíše záležitostí zájmovou, začátkem 
20. století přešlo v určitých povoláních (lékaři) či oblastech (zemědělství) do 
působnosti profesních organizací. V některých profesích vznikl celý propracovaný
systém. V období 60. let se začalo významně rozvíjet i podnikové vzdělávání. Od 70. let 
se také začal značně rozrůstat výzkum a teoretická produkce v oblasti výchovy a 
vzdělávání dospělých. 
V současné době se další vzdělávání uskutečňuje v oblastech: 
•
všeobecného vzdělávání pro nepatrnou menšinu těch, kteří ho nenabyli v počátečním 
vzdělávání, v přípravných kursech k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy a v 
jazykovém vzdělávání; 
•
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Dalšího odborného vzdělávání a přípravy (získání, rozšíření či doplnění
kvalifikace, rekvalifikace, v některých povoláních povinné pravidelné
aktualizování vědomostí a dovedností); 

Další vzdělávání a odbornou přípravu zajišťují školy včetně škol vysokých, 
zaměstnavatelé, orgány veřejné správy a samosprávy a jejich vzdělávací
instituce, nestátní neziskové organizace včetně profesních a komerční
subjekty.
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Politický a legislativní rámec 
Problematika vzdělávání dospělých je řešena prostřednictvím různých právních 
norem. (Ucelená, jednotná právní úprava však chybí.) Současná legislativa sestává
z těchto zákonů: 
1) Školský zákon platný od 1. 1. 2005, již koncipovaný z hlediska celoživotního 
učení, který: 
•
nově a přesněji definuje jiné než denní formy vzdělávání, 
•
posiluje roli nástavbového studia; umožňuje absolventům s výučním listem zvýšit si 
kvalifikaci o maturitní zkoušku, 
•
zavádí zkrácené studium k získání výučního listu a zkrácené studium k získání
středního vzdělání s maturitní zkouškou; obě poskytují druhou šanci např. pro 
uchazeče, kteří mají problémy s umístěním na trhu práce, 
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zavádí možnost uznávat dříve získané vzdělání (včetně informálního), 
•
zavádí možnost získat stupeň vzdělání bez předchozího vzdělávání ve střední
nebo vyšší odborné škole, 
•
upravuje možnost dalšího vzdělávání prostřednictvím kursů, které neposkytují
uznaný stupeň vzdělání. 

2) Zákon o vysokých školách obsahuje ustanovení o programech celoživotního 
vzdělávání.

3) Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání z r. 2006.
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Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel pečuje o odborný rozvoj zaměstnanců, tj. 
zaškolení a zaučení (pro zaměstnance bez kvalifikace nebo při převedení na jinou 
práci), odbornou praxi absolventů, prohlubování a zvyšování kvalifikace. Účast v 
kursech je zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci uložit. Zaměstnanec je povinen 
prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. 

Zákon o zaměstnanosti, který zohledňuje legislativní úpravu EU, definuje státní
politiku zaměstnanosti, její subjekty a nástroje. Do rámce aktivní politiky 
zaměstnanosti náleží opatření k rozvoji lidských zdrojů, např. školení, 
rekvalifikace, informace a poradenství.
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Programy a jejich poskytovatelé
Školy realizují především ucelené vzdělávání dospělých poskytující stupeň vzdělání, a 
to v jiné než denní formě. Je organizováno na úrovni středního a vyššího odborného 
vzdělávání a v konzervatoři ve většině oborů, pro něž existuje denní studium.
V jiné než denní formě je organizováno i postsekundární vzdělávání na středních 
školách (ISCED 4) – studium nástavbové a nově zavedené zkrácené studium k získání
středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Školy mohou také organizovat různé kursy dalšího vzdělávání včetně rekvalifikačního 
(pro které je však nutná zvláštní akreditace). 
Vzdělávací cíle ve všech formách vzdělávání jsou totožné. Převažují cíle kvalifikační. 
Vzdělávání dospělých organizují také základní umělecké školy (zájmové vzdělávání; tyto 
školy jsou však převážně určeny žákům základních a středních škol) a jazykové školy s 
právem státní jazykové zkoušky (zájmové i kvalifikační vzdělávání, jednoleté pomaturitní
kursy.
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Podmínky pro přijetí ke studiu, které poskytuje definovaný stupeň vzdělání, jsou 
zpravidla totožné pro denní i jiné formy studia. To platí i v případě, že uchazeč
dosáhl předchozího vzdělání v zahraničí. 

Účastníkům může ředitel školy částečně uznat předchozí vzdělání na základě
dokladů o předchozím vzdělání nebo po přezkoušení. 
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Tato situace navíc podtrhuje závažné regionální a profesní nesoulady, které mají za 
následek, že desítky tisíc osob marně hledají odpovídající pracovní uplatnění. 
Požadavky firem se rychle vyvíjejí a na tuto situaci není mnoho z nás dobře 
připraveno. Na druhé straně se firmy potýkají s čím dál většími problémy při 
obsazování klíčových pracovních míst. 
Obě tyto situace mají jedno společné – nedají se řešit okamžitě. Často vyžadují
zásadní změny v zákonech, ve vzdělávacím systému, v učebních osnovách nebo v 
investičních pobídkách. Často však uplyne několik let, než se podaří taková opatření
realizovat. Stejně tak studenti v posledních ročnících základních nebo středních škol 
musí volit svou budoucí specializaci o několik let dříve, než skutečně vstoupí na trh 
práce. Konečně ti, kteří na trhu práce jsou, často uvažují o tom, jaké kompetence a 
kvalifikace po nich zaměstnavatelé budou chtít – mají-li být na trhu práce dlouhodobě
uplatnitelní. 
Proto je třeba popsat nejen to, jaké problémy má trh práce dnes, ale jaké trendy budou 
formovat poptávku po pracovnících v příštích letech. 

To měl být cíl našeho projektu. 
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Děkuji Vám za pozornost.


