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Abstrakt
Tato studie vznikla v rámci mezinárodního projektu VP 2017/004/0083 The adaptation of industrial
relations towards new forms of work podpořeného Evropskou komisí. Studie popisuje vývoj
na českém trhu práce v kontextu nových forem
zaměstnávání, legislativu týkající se nových forem
zaměstnávání, zdroje statistických dat, jakož i povědomí zaměstnavatelů a zaměstnanců o nových
formách zaměstnávání. Text vychází z definic nových forem zaměstnávání dle Eurofound (2015)
a mimo jiné slouží jako podklad pro mezinárodní
komparativní studii, která porovnává rozvoj nových forem zaměstnávání v Bulharsku, Chorvatsku, Makedonii, Polsku a Rumunsku, čili v zemích,
jejichž zástupci se účastnili tohoto projektu.
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Abstract
The study was compiled as part of the international VP 2017/004/0083 The Adaptation of
Industrial Relations to new Forms of Work project supported by the European Union. The study describes developments in the Czech labour
market in terms of new forms of employment,
legislation concerning new forms of employment,
statistical data sources and the overall level of
awareness of both employers and employees of
new forms of employment. The text is based on
the Eurofound (2015) definition of new forms of
employment and inter alia serves as the basis for
an international comparative study that compares
the development of new forms of employment in
Bulgaria, Croatia, Macedonia, Poland and Romania,
i. e. those countries whose representatives participated in the project.
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Úvod
Trh práce prochází v posledních letech zásadní
proměnou. Rozšíření IT technologií, využívaní sociálních sítí, změny v hodnotové orientaci jednotlivců
s sebou přinášejí i postupnou proměnu trhu práce,
přičemž jak zaměstnavatelé od svých zaměstnanců,
tak zaměstnanci od svých zaměstnavatelů očekávají větší flexibilitu (Mandl et all., 2015), i když důvody
na obou stranách mohou být různé.

vykonávat za podpory moderních technologií
z jakéhokoli místa a v jakoukoli dobu.

Metodologicky vzato, i samotný pojem „nové formy zaměstnávání“1 získává v čase nový význam.
Zatímco v nedávné minulosti byly za flexibilní formy zaměstnávání považovány zkrácené úvazky, flexibilní pracovní doba, agenturní zaměstnávání atd.
(Contreras at all., 2008, Nekolová, 2010, Kotíková,
Kotrusová, Vychová, 2012), tzn. formy zaměstnávání, jejichž základem je však stále standardní pracovní smlouva, tzn. pracovněprávní vztah uzavřený mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem podle
zákoníku práce, v posledních několika letech se
definice nových forem zaměstnávání - v reakci na
proměny trhu práce - značně rozšiřují, přičemž
pracovní smlouva už není podmínkou pro to, aby
byl vztah mezi „zaměstnavatelem“ a „zaměstnancem“2 označen jako „nová forma zaměstnání“.

• Portfoliová práce (portfolio work), kdy
osoba samostatně výdělečně činná vykonává práce menšího rozsahu pro velký počet klientů.

Tato studie vychází z nově definovaných forem
zaměstnávání dle Eurofound (Mandl et all., 2015
a 2018). Zde jsou tyto nové formy zaměstnávání
definovány následovně (včetně anglických ekvivalentů3):
• Sdílení zaměstnanců (employee sharing),
kdy si skupina zaměstnavatelů společně najme
jednoho pracovníka, aby pokryl personální potřeby různých společností, čímž pracovníkovi vznikne
plný pracovní úvazek.
• Sdílení pracovního místa (job sharing),
kdy zaměstnavatel přijme dva nebo více zaměstnanců, aby společně zastávali konkrétní pracovní
místo, čímž spojí dva nebo více částečných úvazků
do jednoho plného úvazku.
• Dočasné řízení (interim management), kdy
jsou přijati vysoce kvalifikovaní odborníci na dobu
určitou, aby řídili konkrétní projekt nebo vyřešili
konkrétní problém, čímž dochází k integraci externích řídících kapacit v rámci organizace práce.
• Příležitostná práce (casual work), kdy zaměstnavatel není povinen zaměstnanci pravidelně
poskytovat práci, nýbrž má možnost ho povolat
podle potřeby.
• Mobilní práce (ICT-based mobile work)
založená na informačních a komunikačních technologiích, kdy zaměstnanci mohou svoji práci

• Práce založená na poukázkách (voucher-based work), kdy je pracovní poměr založen na platbě za služby pomocí poukázky, která je
zakoupena od oprávněné organizace a zahrnuje
mzdu i příspěvky na sociální zabezpečení.

• Skupinové zaměstnání (crowd employment), kdy zaměstnanci hledají zaměstnance
a pracovníci hledají zaměstnání pomocí on-line
platformy, přičemž často dochází k rozdělování
velkých úkolů mezi „virtuální skupinu“ pracovníků.

1) V odborné literatuře se
setkáváme i s dalšími označeními, např. „atypické formy
zaměstnávání“, „flexibilní
formy zaměstnávání“, „netradiční formy zaměstnávání“,
„nestandardní formy zaměstnávání“ atd., včetně anglických
ekvivalentů.
2) Pojmy „zaměstnavatel“
a „zaměstnanec“ v uvozovkách znamenají, že vztah mezi
nimi nemusí být upraven
pracovní smlouvou, de iure
se tedy nejedná o zaměstnavatele a zaměstnance, ale de
facto ano.
3) Český překlad (ze kterého
vycházíme) vydaný taktéž
Evropskou nadací pro zlepšování životních a pracovních
podmínek (Eurofound) lze
nalézt na letáku Eurofound,
viz https://www.eurofound.
europa.eu/ sites/default/files/
ef_publication/field_ef_document/ef1461cs1.pdf.

• Zaměstnání založené na spolupráci
(collaborative employment), kdy spolupracují pracovníci na volné noze, osoby samostatně výdělečně činné nebo mikropodniky, aby překonali omezení plynoucí z jejich velikosti a profesní izolace.
Jak uvádějí sami autoři studie (Mandl et all., 2015),
při definování těchto nových forem zaměstnávání
vycházeli z trhů práce jednotlivých členských zemí
EU a brali v úvahu skutečnost, že tyto trhy práce
procházely a procházejí různým vývojem, a to, co
je v jedné členské zemi zaběhnuté a funkční, nemusí nutně fungovat na trhu práce v jiné členské
zemi. Při definování nových forem zaměstnávání
se autoři řídili následujícími principy (Mandl et all.,
2015, str. 4):
• Vztahy mezi „zaměstnavateli“ a „zaměstnanci“
se liší od od zavedených pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Podle
tohoto principu do nových forem zaměstnávání
spadá sdílení zaměstnanců (několik zaměstnavatelů sdílí jednoho zaměstnance, resp. jeden zaměstnanec pracuje pro více zaměstnavatelů), ale
i sdílené pracovní místo (o jedno pracovní místo
se dělí dva či více zaměstnanců).
• Práce, kterou „zaměstnanec“ vykonává, je většinou časově limitovaná (dočasná, na dobu určitou),
případně se může opakovat, ale pouze několikrát.
• Důležitá je i spolupráce a „síťování“, zejména
mezi sebezaměstnanými, a to nad rámec obvyklých odběratelsko-dodavatelských vztahů.
Dle autorů zmiňované studie nejsou za nové formy zaměstnávání považovány agenturní zaměstnávání, sezónní práce, brigády na částečný úvazek
atd.
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Z uvedeného textu vyplývá, že odlišit v některých
případech novou formu zaměstnávání od standardní a dlouhodobě užívané praxe v konkrétní
členské zemi EU může být velmi obtížné. I na základě datové analýzy (interview se zaměstnavateli, šetření mezi zaměstnanci, focus group) jsme
došli k názoru, že řada takto definovaných nových
forem zaměstnávání se na českém trhu práce
v některých odvětvích národního hospodářství
a v některých (zejména malých) firmách běžně
využívá (portfoliová práce, mobilní práce, zaměstnání založené na spolupráci atd.), aniž by ti, kteří
tyto formy zaměstnání využívají, je považovali za
něco nového, atypického či nestandardního. Protože následující text je určen mimo jiné i k mezinárodní komparaci, rozhodli jsme se tyto (staro)nové
formy zaměstnávání do textu zařadit, přestože
zcela nenaplňují principy studie Mandl et all., 2015.
V souvislosti s využíváním těchto (staro)nových
forem zaměstnávání v České republice je třeba dále zdůraznit, že český zákoník práce výše
uvedené definice nových forem zaměstnávání
pochopitelně nezná, což ovšem neznamená, že
by jejich realizaci neumožnoval. Naopak, čeští
zaměstnavatelé a zaměstnanci flexibilně využívají
možnosti, které stávající zákoník práce nabízí tak,
aby vzájemné vztahy upravili podle svých preferencí.
Je zřejmé, že nové formy zaměstnávání a jejich
stále se rozšiřující využívání budou mít široký dopad na trh práce, na vztahy mezi zaměstnavateli
a zaměstnanci, na to, co budou zaměstnavatelé
od svých zaměstnanců očekávat, a naopak. Obě
skupiny mohou z nových forem zaměstnávání
profitovat, přičemž pro obě skupiny je jednoznačně nejvýznamnější charakteristikou nových
forem zaměstnávání flexibilita – ta může oběma
stranám přinášet řadu výhod a příležitostí, ale
i nevýhod a hrozeb. Zaměstnancům přinášejí
nové formy zaměstnávání větší možnosti, pokud
se týká seberealizace, sladění pracovního a rodinného života a v některých případech i daňové
optimalizace příjmů, zároveň však ztrácejí sociální
jistoty plynoucí z pracovněprávního vztahu založeného na pracovní smlouvě na dobu neurčitou.
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Pro zaměstnavatele znamenají nové formy zaměstnávání taktéž větší flexibilitu pracovní síly,
čili možnost pružněji reagovat na změny na trhu
a rychleji se v případě zhoršení ekonomické situace pracovní síly zbavit. Zároveň ale v době ekonomického boomu mohou být zaměstnavatelé
ohroženi nedostatkem pracovní síly – zaměstnanec, který pracuje na základě jiného kontraktu, než je pracovní smlouva na dobu neurčitou,
je nepoměrně flexibilnější a může velmi rychle
od zaměstnavatele odejít za lepší nabídkou. To je
další charakteristika nových forem zaměstnávání – zatímco dříve byl v souvislosti s novými či
flexibilními formami zaměstnávání zdůrazňován
zaměstnanec, u něhož se předpokládalo, že - na
rozdíl od zaměstnavatele, pro kterého je flexibilní
úprava vztahu mezi ním a zaměstnancem výhodnější – je ve vztahu zaměstnavatel–zaměstnanec
slabší stranou, tudíž je třeba, aby požíval zvýšené ochrany, v současné době se předpokládá, že
i pro zaměstnance je flexibilní úprava vztahu mezi
ním a zaměstnavatelem výhodná.
Při zkoumání výhod a nevýhod, které nové formy
zaměstnávání přinášejí oběma stranám, jsme se
tedy zaměřili jak na zaměstnavatele, tak zaměstnance. V rámci projektu tak proběhla následující
šetření:
• Řízené rozhovory s 15 zaměstnavateli, kteří využívají nové formy zaměstnávání.
• Focus group se sociálními partnery (3 zástupci
odborových organizací, 4 zástupci zaměstnavatelských organizací).
• Focus group se zaměstnanci, kteří pracují v některé z nových forem zaměstnávání (8 účastníků).
• Dotazníkové šetření mezi 1 400 respondenty
(zaměstnaní).

1. Český trh práce a nové formy
zaměstnávání – kontext
V České republice stále převládají standardní
formy zaměstnávání, přestože se lze domnívat,
že nestandardní formy pracovních vztahů jsou
využívány stále častěji4. Vzhledem k evropskému
trendu, kde se ukazuje, že nestandardní formy zaměstnávání jsou trvale na vzestupu (Řeháčková
a Bayerová, 2017), lze předpokládat trend ve stejném směru i na trhu práce v ČR.
Škála nových forem zaměstnávání je ve svých
formách relativně disperzní a zároveň vzájemně
neohraničená. Sociální partneři a příslušené státní
orgány se tak ve svých opatřeních uchylují ke strategiím obecnějšího charakteru nebo cílí na formy
zaměstnávání, které jsou již v českém pracovním
prostředí relativně etablované ve smyslu jejich využívání v tržní praxi. Snahy o regulaci se tak týkají
zejména sdílených pracovních míst, práce na dálku a práce na základě platforem ve sdílené ekonomice. Uvedené formy zaměstnávání jsou ve veřejném diskurzu téměř vždy propojovány s novou
situací na trhu práce. Ta je formována nástupem
digitálních technologií do tržního prostředí.
Snaha o tvorbu opatření a regulace jakožto reakce na rozvoj digitální ekonomiky probíhá nejen na
vládní úrovni a na úrovni orgánů státní správy, ale
i uvnitř profesních organizací i organizací reprezentujících zaměstnanecké zájmy. Své experty na
zvládnutí výzev 4. průmyslové revoluce má nejen
stát, ale i zástupci zaměstnavatelů v čele se Svazem průmyslu a dopravy České republiky a Hospodářskou komorou České republiky, stejně jako
Českomoravská konfederace odborových svazů.

Je zřejmé, že aktéři tradičního trhu práce, tedy ti,
kteří byli a jsou schopni se adaptovat a využívat
nové formy zaměstnávání ke zvýšení efektivity
podnikání (např. sdílení zaměstnanců, interim management, případně sdílená pracovní místa) nebo
ke snížení nákladů (platformy s nabídkou pracovní
síly, sdílená ekonomika apod.), se budou řadit mezi
podporovatele tohoto trendu. Obecně lze tvrdit,
že z řad zaměstnavatelů zaznívají spíše vstřícné
ohlasy vůči novým formám zaměstnávání5, kdežto odborové organizace zaujímají spíše opatrný,
resistentní postoj. Jak ale píše Šulc (2017b) o postoji jednotlivých stran ke sdílené ekonomice –
a tento názor s jistými výhradami jistě lze rozšířit
i na ostatní formy zaměstnávání – střetů zájmů je
spíše minimum a nejsou nijak vyostřené či fatální.
Významná shoda panuje v základním přístupu –
na jedné straně podpořit prostor pro rozvoj sdílené ekonomiky všude tam, kde je to společensky
racionální (mobilní sítě 4. generace, nové podnikatelské příležitosti, nová zaměstnanost apod.),
na druhé straně ale vyvíjet tlak na odpovědné
orgány, aby netolerovaly poškozování tržního
prostředí nekalou konkurencí a prekarizovaným
způsobem práce (ibid.).

4) Zatímco k 30. 6. 2009 bylo
ve vedlejší činnosti evidováno
290 570 OSVČ, ke 30. 6. 2018
to bylo již 417 352 samostatně podnikajících osob. Za
poslední rok evidence došlo
i k nárůstu i v případě OSVČ,
které uvádějí samostatné podnikání jako svou hlavní činnost
(zdroj: Česká správa sociálního
zabezpečení.) Podrobněji viz
2. Kapitola.
5) Podobné postoje se objevovaly v rámci focus group se
sociálními partnery konané
v rámci projektu. Dále je tato
pozice patrná např. z aktivit
a kooperace Hospodářské
komory a Asociace pro sdílenou ekonomiku. O pozitivním
přístupu zástupců zaměstnavatelů hovoří ve své analýze
i Šulc (2017b).
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6) Česká republika se začala
komplexně věnovat problému
digitalizace a jejího dopadu
na ekonomický vývoj země,
zejména pak na situaci
v průmyslu a s tím souvisejících konsekvencí, jakými jsou
změny na trhu práce a změny
v systému vzdělávání, teprve
nedávno během roku 2015.
V rámci Akčního plánu pro
rozvoj digitálního trhu schváleného vládou v srpnu 2015
inicioval minstr průmyslu a obchodu Jan Mládek vypracování
uceleného konceptu a strategie pod názvem Průmysl 4.0.
Oporou strategie je vládou
schválená zpráva (schváleno
v srpnu 2016) Národní iniciativa Průmysl 4.0 (Vogel, 2017).
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1. Aktivity na úrovni vlády
1.1. Digitalizace trhu práce
jako téma
Téma digitalizace společnosti dohromady s nastupující Průmyslovou revolucí 4.0 je v České
republice řešeno s relativně vysokou intenzitou,
a to napříč všemi vládními resorty. Jednotlivé
vládní sekce si dobře uvědomují, že výzvy a dopady digitalizace se netýkají pouze výrobní sféry,
ale je nutné se na změny, které s sebou digitalizace přináší a v budoucnu ještě přinese, zaměřit
komplexně. Aktivity v této oblasti jsou žádoucí
v zájmu budoucího udržení sociálního smíru, jakožto i zajištění dlouhodobě stabilního a ve všech
složkách harmonicky udržitelného ekonomického
růstu (Šulc, 2017a). Z toho důvodu je fenomén
digitalizace, nejprve spojený zejména se změnami v průmyslu, nazírán optikou postupně probíhající celospolečenské změny a je v současnosti
řešen pod agendou s názvem Společnost 4.0.6
Koordinátorem agendy je Úřad vlády, který se

snaží propojit aktivity jednotlivých ministerstev.
S tímto cílem byla vytvořena platforma Aliance
Společnost 4.0., která tvoří základ pro spolupráci
státní správy, hospodářských a sociálních partnerů
a akademické sféry. Aliance je iniciativou vlády, její
ambicí je však zahrnutí všech relevantních subjektů za účelem využití vzájemných synergií a potenciálu čtvrté průmyslové revoluce ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a pozitivní
celospolečenské změně. Zastřešujícím materiálem pro fungování platformy je vládní dokument
Akční plán pro Společnost 4.0. Materiál shrnuje
směřování vládní politiky a klíčová opatření vlády
na podporu rozvoje digitálního trhu České republiky. V návaznosti na schválenou koncepci pak
vláda připravuje specifická grantová schémata pro
finanční podporu výzkumu a vývoje.

1.1.2 Práce 4.0
Důležitou složkou, která je v rámci Akčního plánu
řešena, je složka vzdělávání a dopadů digitalizace na trh práce. Pod vlivem nových technologií
(intenzivnější informatizace, kybernetizace výroby
a všech navazujících oblastí) je a bude stále s větší
intenzitou stávající společnost přecházet ke společnosti znalostní. Trendy vyvolané změnou používaných technologií samozřejmě budou klást
nové nároky a požadavky na současnou pracovní
sílu a na trh práce jako takový. Dochází ke změně
celého modelu organizace práce. Mění se role zaměstnanců a tyto změny mají samozřejmě dopad
na trh práce, vzdělávací systém a sociální politiku
(Mařík, 2017).
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky v úzké spolupráci s hospodářskými a sociálními partnery definovalo počátkem roku 2017
prostřednictvím akčního plánu Práce 4.0 priority,
které chce v souvislosti s rozvojem digitalizace
a IT technologií řešit, a navrhlo příslušná opatření.
Kromě opatření obecnější povahy, která navazují
na již exitující, jako např. bránění vzniku dlouhodobé nezaměstnanosti a vytváření šancí na nová
uplatnění na trhu práce u znevýhodněných skupin obyvatel, jejich podpora stejně jako podpora
malého podnikání formou poradenství a koučováním, byla v rámci akčního plánu Práce 4.0 definována následující opatření, jejichž naplňování se
momentálně nachází v různých etapách:
• Pravidelné zpracování sektorových
a tematických predikcí a jejich zpřesňování
s cílem odhadovat možný vývoj přinášející ohrožení a příležitosti vzniku nových pracovních příležitostí navazuje a prohlubuje již zavedené systémy
mapování vzdělanostních potřeb dle nároků trhu
práce. Pro tyto účely je vyvinut a neustále inovován predikční model kvalifikačních potřeb trhu
práce. Predikce a kvalifikační potřeby trhu práce
jsou úzce regionálně vázány a do plnění opatření jsou intenzivně zapojeny regionální instituce
a platformy. V současnosti se tímto zabývá rozsáhlý projekt KOMPAS, který propojuje kvalitativně prognostický přístup a navazuje na prognostické modely s historickou tradicí od konce 90. let
minulého století. Zároveň byla zahájena příprava
projektu na národní úrovni „Mapování budoucích
kompetencí jako součást systémových opatření
pro vymezení požadavků trhu práce – Kompetence 4.0“.

• Vytváření podmínek pro zapojení zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců do procesu posuzování dopadů technologických trendů na změny ve struktuře profesí
a jejich obsahu je opatření průběžného charakteru. Opatření je naplňováno prostřednictvím organizace řady konferencí, seminářů a kulatých stolů
za účasti sociálních partnerů.
• Národní soustava povolání musí být
aktualizována o nové jednotky práce odpovídající nově vzniklým povoláním a nové kompetence musí být specifikovány v Centrální databázi
kompetencí.
• Regulace práce v souvislosti se sdílenou
ekonomikou a vymezení zprostředkovatelů
služeb. Vzhledem k převažujícímu sebezaměstnávání v rámci platforem je nutné redefinovat nastavení podmínek (daně/odvody) pro OSVČ.

7) Vládní strategie: Strategie
digitálního vzdělávání do roku
2020 (http://www.eduin.cz/
wp-content/uploads/2014/12/
DigiStrategie.pdf) a „Strategie
digitální gramotnosti 20152020“ https://www. mpsv.
cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf.
Jako jeden z cílů Strategie digitálního vzdělávání 2015–2020
byla v září 2016 ustavena
Česká národní koalice pro digitální pracovní místa. Hlavním
předmětem činnosti koalice je
regulace spolupráce na změnách a opatřeních týkajících
se digitálního vzdělávání mezi
veřejným a soukromým sektorem a akademickou sférou.
Předpokládá se, že v blízké
budoucnosti bude muset
vláda ve školách finančně
podpořit např. zavedení kurzů
digitálních dovedností, ITC
mediátorů a IT vybavení.

• Nové formy zaměstnávání přinášejí vyšší
míru flexibility, a je tedy nutné zvážit legislativní podporu a právní výklad v oblasti
flexibilních forem práce stejně jako poskytnout
poradenskou a metodickou podporu zaměstnavatelům v otázkách zavádění flexibilních forem
práce.
• Monitoring práce na dálku a její dopad na soulad pracovního a rodinného života.
Akční plán rovněž počítá s nutností transformovat systémy sociálního a důchodového zabezpečení s tím, že změny nebudou určovány pouze
faktorem demografického vývoje, ale i faktorem
změn ve způsobech zaměstnávání, a tedy i objemu odvodů do státního rozpočtu.
Samostatnou kapitolou, která však není předmětem této studie, jsou opatření na úrovni reformy
vzdělávacího systému, a to jak v případě počátečního formálního vzdělávání, tak v případě celoživotního vzdělávání7.
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2. Téma nových forem zaměstnávání jako součást
interních strategií odborových a zaměstnaneckých
svazů, ale i bipartitního sociálního dialogu
2.1. Zaměstnavatelé – jejich
aktivity a názorový rámec
Asociace zaměstnavatelů problematiku nových
forem organizace práce reflektují, a to zejména účastí největších zaměstnavatelských asociací
na legislativním připomínkovém řízení a diskusí
v rámci tripartity. Zároveň jsou změny probírány
se členy svazů při tematických seminářích a konferencích. Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora mají na problematiku digitalizace
a s ní spojené dopady své interní experty.
Z fokusních skupin vyplývá, že zaměstnavatelé
flexibilitu v pracovních vztazích vítají, představuje
pro ně možnost přizpůsobovat se objemu zakázek a efektivněji pracovat s lidským kapitálem,
a tedy i efektivněji alokovat pracovní úkoly. Eliminace problémů díky automatizaci nebo mechanické a softwarové robotizaci např. při obsazování
nočních směn nebo v případě možnosti nahradit extrémně fyzicky náročnou či rutinní práci je
dalším pozitivně vnímaným aspektem. Zaměstnavatelé jsou si ale zároveň vědomi toho, že nové
formy zaměstnávání jim přinesou důležité výzvy.
„Firmy nebudou mít k dispozici sumu zaměstnanců na plný úvazek, ale vysoce specializované
profese, které na celý úvazek nevyužijí (manažerka pro digitální ekonomiku SP ČR v Kyzlinková,
Pojer, Veverková, 2017). Analýza poradenské
společnosti Deloitte (Zapletalová, 2018) předpokládá, že s novými flexibilnějšími a rozvolněnějšími
formami zaměstnání si budou personalisté firem
muset poradit jednak s právními, daňovými, ale
i bezpečnostními aspekty alternativních způsobů zaměstnávání, ale také najít způsob, jak maximalizovat přínos jednotlivých forem spolupráce,
a přitom „udržet firmu pohromadě“. Pěstování
tzv. firemní kultury, která byla ještě na začátku tisíciletí „mantrou“ většiny HR specialistů, bude do
budoucna (a v některých firmách již nyní) vyžadovat naprosto odlišné strategie. Firmy totiž budou
tvořeny sítěmi různorodých pracovních vztahů,
což bude vyžadovat nalezení vhodných zdrojů
motivace a stabilizace. Udržet týmového ducha
ve firmě bude mnohem složitější (ibid.).
Diskuse týkající se nových forem zaměstnaneckých vztahů, kde jsou zaměstnavatelé angažováni, jsou tematicky zaměřeny zejména na práci na
dálku a práci ve sdílené ekonomice. V současné
době, vzhledem k velmi nízké nezaměstnanos-
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ti a nedostatku pracovní síly, je český trh práce
v situaci, kdy mají zaměstnanci relativně silnou
vyjednávací pozici. Zaměstnavatelé, jak plyne z řízených rozhovorů pro tento projekt, považují za
nevyhnutelné přizpůsobit flexibilitu úvazků a místa výkonu práce požadavkům zaměstnanců, a to
právě z důvodů udržení si pracovní síly a zvýšení
své atraktivity pro talentované zaměstnance. Tyto
argumenty pak mimo jiné podporují i převažující
stanovisko zaměstnavatelů (SPČR, HK, Unie zaměstnavatelských svazů), že není potřeba přijímat
přísnější regulativa, pokud jde např. o práci na dálku. Zástupci zaměstnavatelů ve fokusní skupině se
shodli, že v případě práce na dálku či sdílených
pracovních míst by upřednostnili obecnější legislativní rámec a smluvní volnost, tj. zaměstnanec
a zaměstnavatel si mohou podmínky práce specifikovat dle dohody.Tento přístup převažuje v současné praxi. Podle zjištění výzkumu TREXIMA
(2017) je například patrné, že přístup zaměstnavatelů k homeworkingu je velmi variabilní a opatření se pohybují na škále od naprosté absence
specifických pravidel až po obsáhlé, velmi detailně
zpracované směrnice, pokrývající rozvržení pracovní doby, náklady na práci z domova, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu, ochranu dat a jiného majetku zaměstnavatele
a odpovědnosti (ibid.).
Rezistence a nesouhlas zaměstnavatelů vůči podrobnější úpravě práce na dálku/z domova se
projevila i v připomínkách k nedávno připravované novele zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
(projednávání novely mezi lety 2016–2017). Novela příslušného zákona nakonec nebyla schválena, k čemuž přispěla kromě názorových tenzí zainteresovaných skupin i změna vládnoucí garnitury.
Lze tedy konstatovat, že zaměstnavatelé raději
preferují volnost a administrativní nenáročnost
v případě aplikační praxe týkající se práce mimo
pracoviště zaměstnavatele vykoupenou určitým
rizikem v případě problémů, např. při zajištění zákonem stanovených podmínek pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci apod. Argumentace
zaměstnavatelů se opírá i o prvek rovnosti, kdy
zástupci zaměstnavatelů uvádějí (diskuse v rámci fokusní skupiny k projektu), že lze u tohoto
pracovního institutu jen velmi těžko zajistit rovné šance, jelikož povaha práce řady zaměstnanců
tento způsob práce neumožňuje a je nejjednodušší stanovit základní rámec využívání práce na
dálku vnitřním předpisem a konkrétní podmínky

pak stanovit po individuální domluvě, případně
i neoficiální bázi. Dalším velmi často artikulovaným argumentem zaměstnavatelů podporujících
obecnější rámec legislativní úpravy nových forem
práce je nevhodnost přípravy legislativy pro budoucí trh práce, o kterém nevíme, jak bude vypadat a jak se bude jeho podoba vyvíjet.
Odlišný postoj zaujímají zaměstnavatelé v případě regulace sdílené ekonomiky a pracovních příležitostí, které sdílená ekonomika generuje (často
nazýváno jako práce na základě platforem, crowd-working, digital freelancing apod.). V polovině
roku 2017 založilo osm firem podnikajících ve
sdílené ekonomice Českou asociaci sdílené ekonomiky, která aktivně spolupracuje se strategickými hráči na trhu práce a je zadavatelem několika
výzkumů a analýz na téma sdílené ekonomiky.8
V roce 2018 se ČASE ještě s dalšími odborníky podílela na důležitém rozvojovém dokumentu Hospodářské komory ČR Doporučení pro
rozvoj sdílené ekonomiky. Zde bylo formulováno
50 doporučení, jak přistupovat k regulaci sdílené
ekonomiky. Byly vymezeny tři hlavní oblasti, které by měly podléhat regulaci. Jedná se o podnikání, odvody daní a dalších poplatků a ochranu
spotřebitele. Jako nejdůležitější bod se jeví jasné definovaní a rozlišení hranice mezi příjmem
z příležitostné výdělečné činnosti a podnikáním9,
a to prostřednictvím finančního limitu. „Dosavadní definice je totiž příliš vágní, poskytuje přílišnou
interpretační volnost živnostenským úřadům, které tak mohou stejnou aktivitu posuzovat na různých částech ČR různě, a vytváří tak nejistotu pro
aktivity obyvatel ČR,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý (in Diro, 2018).
V tomto směru však není pozadu ani vláda, která
představila první podrobnou analýzu přístupu ke
sdílené ekonomice a možné směry regulačního
zakotvení v oblasti sdílené ekonomiky již o rok
dříve, v červnu 2017. Dokument Analýza sdílené
ekonomiky a digitálních platforem Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR uvažuje a analyzuje tři směry regulatorního přístupu ke sdílené
ekonomice a vyzdvihuje výhody a nevýhody každého z nich. Jedná se 1) o zachování statusu quo, 2)
o dílčí změny právního prostředí a 3) o komplexní
zakotvení sdílené ekonomiky, potažmo přivýdělku.
Obecně lze konstatovat, že se sociální partneři
spíše vyhýbají regulatorním snahám, které by vedly k zákazu nových tržních mechanismů, jenž se
sdílenou ekonomikou souvisí, a upřednostňují dílčí změny právního prostředí.
Ekonomové a analytici finančních a poradenských společností většinou sdílí názor, že je třeba
nastavit spravedlivé a rovné podmínky na trhu
a férovou soutěž. Tohoto stavu se ovšem nedosáhne tím, že by mělo dojít k přísné restriktivní
regulaci sdílené ekonomiky, ale naopak k určitému
rozvolnění regulace ve standardních odvětvích

ekonomiky (Tůma, 2016, Vyoral, 2017). Restrikce
povedou pouze k přechodu těchto služeb mimo
jakoukoliv státní kontrolu a sociální systémy.
Zaměstnavatelé se tak shodují s řadou ekonomů
a analytiků, že „stát by měl přistupovat k věci delikátně a vést s nastupujícími službami sdílené ekonomiky dialog“ (Tůma, 2016). Zároveň by však
mělo v současném právním prostředí docházet
k tomu, že budou zákony prostřednictvím všech
zainteresovaných institucí jednotně vykládány.

2.2. Odbory a jejich snaha
poukázat na pekarizaci
nových forem zaměstnávání
Postoj odborů vůči novým formám zaměstnávání
není zdaleka tak optimistický, jako je postoj zaměstnavatelů. Danou problematiku sice vnímají
odbory ambivalentně a uvědomují si i pozitiva
vybraných nových forem zaměstnávání pro pracovní sílu a situaci na trhu práce (pozitivní flexibilita umožňující harmonizaci pracovního a soukromého života, uplatnění obtížně zaměstnatelných
skupin na trhu práce, nové pracovní příležitosti
apod.), ovšem svou úlohu spatřují spíše v poukazování na negativní aspekty a na hledání cest,
jak negativním souvislostem spojeným se změnami forem organizace práce předcházet. Odbory
v čele s ČMKOS jsou si vědomy, že technologická
změna je nezvratná, ovšem důsledkem této změny může být sociální frustrace, ztráta sociálních
jistot, nedostatečná ochrana zaměstnanců, rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými apod.
Odbory svou roli konkrétně spatřují v identifikaci
budoucích trendů profesní skladby uplatnitelné
v rámci digitální ekonomiky. Dle zástupců odborových svazů je nutné již nyní připravovat zaměstnance na změny a umožnit jim lepší adaptaci, respektive zvýšit šance na nové uplatnění v případě
zániku některých pracovních pozic. Klíčová je zejména diskuse se zaměstnavateli s cílem anticipovat HR strategie na podnikové úrovni (Kyzlinková,
Pojer, Veverková, 2017).
Odborové centrály jsou si vědomy, že s předpokládanými změnami v povaze a organizaci práce
na základě digitalizace ekonomiky budou muset
přistoupit k vlastní restrukturalizaci a k zásadní
změně komunikace a práce se svou stávající i potencionální členskou základnou. Tradiční sektorová organizace totiž bude narušena a standardní
způsoby zaměstnávání budou pravděpodobně
nahrazeny flexibilnějšími a nestálými formami,
které nebudou poskytovat vhodné podmínky pro
společné organizované postupy. Zároveň bude
nutné změnit náplň kolektivního vyjednávání
a kolektivních smluv. Prezident ASO Bohumír Dufek nazývá tyto smlouvy „kolektivními smlouvami
nové generace“. Tyto smlouvy by měly zohlednit
probíhající změny na trhu práce a zajistit zaměst-

8) Např. Deloitte (2017),
Horenská (2018).
9) Zákon by podle Hospodářské komory měl proto nově
rozlišovat tři kategorie příjmů:
1) příležitostný příjem: roční
příjem do 30 000 Kč (případně do trojnásobku minimální
měsíční mzdy), při kterém není
potřeba žádné živnostenské
oprávnění a není potřeba plnit
žádné další požadavky
a ze kterého se neplatí daně
ani jiné poplatky;
2) přivýdělek: roční příjem do
dvanáctinásobku minimální
měsíční mzdy, při kterém je
potřeba získat živnostenské
oprávnění a vůči němuž
se uplatňuje zjednodušený
(paušální) režim výběru daně
z příjmů, popř. pojistného (pokud by vůbec takový příjem
podléhal pojistnému); tato
kategorie by se týkala osob,
které vedle ní mají příjmy
ze závislé činnosti nebo se
zvláštním sociálním statusem
(studenti, důchodci, osoby na
rodičovské, resp. mateřské
dovolené atd.);
3) živnostenská činnost: roční
příjem je vyšší než dvanáctinásobek minimální měsíční
mzdy, při kterém je potřebné
živnostenské oprávnění a ze
kterého se platí daň z příjmu,
sociální i zdravotní pojištění;
i pro tuto kategorii lze vedle
obecného (standardního)
režimu výběru umožnit
zjednodušený (paušální) režim.
(Doporučení Hospodářské
komory ke sdílené ekonomice,
2017).
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10) ČTK, 2018.

11) Zásadní důvod zvyšování mezd napříč většinou
odvětví je však připisován
spíše ekonomické konjunktuře s kritickým nedostatkem
pracovních sil.

nancům jejich lepší adaptabilitu, tj. měly by upravovat např. možnosti dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků10.

2.3. Vliv digitalizace na trh
práce a její přítomnost
v odborářských kampaních

České odbory, stejně jako ty evropské (Drahokoupil, 2017) vyjadřují obavy z deteriorace pracovních podmínek a prudkého snížení ochrany
zaměstnanců v důsledku digitalizace pracovního
trhu. Obavy se týkají především práce prostřednictvím platforem, kde zaměstnanci jen stěží
dosahují na minimální mzdu, zejména vzhledem
k časovým nákladům na vyhledání a získání fragmentovaných pracovních úkolů, ale i kvůli snížení
mzdových nároků na globálním trhu práce. Studie
zpracovaná na toto téma (Šulc, 2017) poukazuje
na fakt, že odbory doposud bojovaly s fenoménem švarcsystému, ale nyní se jedná o turbo švarcsystém, respektive o taylorismus druhé generace.
Adjektivum disruptive pro charakteristiku daného
segmentu ekonomiky, které odbory často užívají,
má do jisté míry negativní konotaci. Odbory zdůrazňují, že tato nová větev národního hospodářství nepodléhá tradičním regulátorům, tj. pracovnímu právu, daňovým a odvodovým povinnostem
atd. a právě závislá práce, resp. její ochrana, čelí
v případě ekonomiky platforem četným hrozbám,
které do budoucna hrozí otřesy v samých základech právních jistot zaměstnanců (ibid.). Právní
analýza (Pichrt, Boháč, Morávek, 2017, str. 336)
zase uvádí, že u některých oborů a platforem
jsou opakovaně popisovány výskyty neplnění či
obcházení předpisů finančního práva (zejména
neplnění daňových povinností), nerespektováním
předpisů správního práva (běžné je podnikání bez
příslušných živnostenských oprávnění), a z pohledu pracovního práva je pak zřejmé, že dochází
k porušování předpisů pracovního práva a předpisů z oblasti zaměstnanosti, a to nejen ze strany
platforem, ale již i dalších subjektů využívajících
anonymitu platforem a jejich neochotu sdílet data
se státními orgány.

Již bylo řečeno, že hlavní představitelé odborů
v ČR zastávají názor, že není možné změny trhu
práce, které s sebou digitalizace přináší, ignorovat,
ale je nutné na ně aktivně reagovat a předjímat jejich možné dopady.Tato strategie je odboráři prezentována na různých diskusních fórech či konferencích k problematice trhu práce a zaměstnávání
v digitalizované éře ekonomiky. Kromě těchto
dílčích aktivit vedou odbory rozsáhlé kampaně,
jejichž smyslem je prosadit změny s dopadem na
ekonomiku celonárodní úrovně. V posledních letech byla vedena kampaň Konec levné práce, která je považována za úspěšnou i z toho důvodu, že
mzdy se opravdu zvyšovaly11.V současnosti vedou
odbory kampaň za zkracování pracovní doby bez
poklesu výdělku a kampaň za 5 týdnů dovolené
pro všechny.

Dalším aspektem, který je svázán s vývojem trhu
práce v souvislosti s fenoménem digitalizace a na
který odbory poukazují, je flexibilizace, ovšem
taková, která má na kvalitu života pracujících negativními dopady. Flexibilizaci na trhu práce, kdy
digitální technologie umožňují rychle se uvázat,
ale i vyvázat z fragmentované pracovní příležitosti, nahrávají „rozdrobené“ životní dráhy. To
znamená takové dráhy, kdy průběh života nemá
lineární směr, ale je chápán spíše jako klopýtání od
jedné příležitosti ke druhé. Osobní, ale i pracovní
život jednotlivce ztrácí jasnou časovou strukturu
a v tomto schématu je pak lehké sklouznout do
tzv. „prekarity“ (Kotýnková, 2015). Mezi nové formy nejistot, které jsou zástupci zaměstnavatelů
akcentovány, lze řadit např. ztrátu soukromí, která
může vést až k novým formám mobbingu.
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Odbory požadují plošně zkrátit pracovní týden
na 37,5 hodiny pro všechny zaměstnance bez
současného krácení mzdy. Tento požadavek by
měl být podle předsedy odborové centrály ČMKOS Josefa Středuly splněn během 3–5 let. Jedním z argumentů odborů je nahrazení pracovní
síly roboty a umělou inteligencí, dalším argumentem je pak skutečnost, že zaměstnanci v ČR tráví
v práci výrazně více času než jejich kolegové např.
v Německu nebo v Rakousku. Proti tomuto tvrzení se však ohradili zástupci zaměstnavatelů, kteří
podotýkají, že průměrné penzum odpracovaných
hodin je za určitý časový úsek sice v ČR opravdu vyšší než v západních zemích, ale produktivita
práce je výrazně nižší, a sice na zhruba 70 % průměru EU. Navíc neplatí, že by pracovní den člověka pracujícího na plný úvazek v ČR byl výrazně
delší než den člověka např. v Německu. Rozdíl
v počtu odpracovaných hodin je dán vyšším podílem částečných úvazků v západních zemích.
Další argument odborů se dotýká skutečnosti, že
v 77 % firem pokrytých kolektivním vyjednáváním
již takto zkrácená pracovní doba funguje. Zaměstnavatelé jsou však proti návrhu i z toho důvodu,
že na krácení pracovního týdne není ideální doba
vzhledem k současnému dramatickému nedostatku pracovní síly a rekordně nízké nezaměstnanosti.Víceprezident SP ČR Jan Rafaj uvádí, že by tímto
krokem došlo k paralýze trhu práce.

Karel Havlíček, předseda asociace malých a středních podniků, zase dodává: „Celá ekonomika má
problém s produktivitou a snížením pracovní
doby bychom tomu dali ještě razítko. Nicméně,
pokud zvýšíme naší výkonnost, musí se to projevit v růstu mezd, v tom s odbory souhlasíme.
A pokud skutečně budeme několik let zvyšovat
produktivitu, pak přirozenou cestou, zejména
v důsledku robotizace, nových technologií a pochopitelně tím i snižováním administrativy, snížíme
nejdříve fyzickou náročnost práce a později i časovou náročnost. Nesmíme ale začít od konce“.
(Veverková, 2018).
Zaměstnavatelé navíc zmiňují i aspekt nerovnosti,
který s sebou toto opatření přináší. Pokud totiž
přijmeme úlevy pro zaměstnance, měli bychom
poskytnout úlevy i OSVČ, které navíc paradoxně
pracují oproti zaměstnancům výrazně déle. Úlevy
by se mohly týkat např. cíleného snižování administrativní zátěže pro OSVČ. Nová ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová k problematice
uvedla, že je ochotná dané opatření včlenit do
nově připravované novely zákoníku práce, pokud
dojde ke konsenzu mezi sociálními partnery. Pro-

blematika je nicméně ze strany vlády sledována
prostřednictvím požadavku na analytické studie
(Svoboda, 2018).
Dalším opatřením, které odbory navrhují a souvisí
i s celkovým zkracováním pracovní doby, je prodloužení dovolené o jeden týden navíc během
roku, tj. celkem na 5 týdnů dovolené. Podle současné legislativy mají na 5 týdnů dovolené nárok
pouze státní zaměstnanci, což je podle předsedy
ČMKOS diskriminační vůči ostatním zaměstnancům, kteří dle zákoníku práce mají nárok na čtyři
týdny dovolené. Opatření se však v připravované
novele zákoníku práce pravděpodobně neobjeví,
jelikož zástupci zaměstnavatelů jsou zásadně proti
a zavedení tohoto opatření chybí i v programovém prohlášení nové vlády Andreje Babiše.
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12) Zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, § 6.
13) Tamtéž, § 7.
14) Tamtéž, § 2.
15) Tamtéž, § 33, odst. 1.

2. Nové formy zaměstnávání
a česká legislativa

16) Tamtéž, § 3.
17) Zastřené právní jednání
definuje zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. V § 555
uvádí:
(1) Právní jednání se posuzuje
podle svého obsahu.
(2) Má-li být určitým právním
jednáním zastřeno jiné právní
jednání, posoudí se podle jeho
pravé povahy.

2.1 Základní pojmy
Základní legislativní normou upravující pracovněprávní vztahy, je v České republice zákon
č. 262/2006, zákoník práce. Ten upravuje vznik
pracovního poměru a zánik pracovního poměru, pracovní podmínky, zaměstnanecké benefity,
BOZP atd. Zákoník práce nové formy zaměstnávání tak, jak je definuje Eurofound, pochopitelně
nezná. Přesto právní úprava dává dost možností
k tomu, aby zaměstnavatel a zaměstnanec mohli
upravit své vzájemné vztahy i v rámci definovaných nových forem zaměstnanosti. Mezi základní
nástroje větší flexibility patří samozřejmě pracovní smlouva na dobu určitou, pracovní smlouva
na částečný úvazek, tzv. dohody konané mimo
pracovní poměr – dohoda o pracovní činnosti
a dohoda o provedení práce.
Základem pracovního práva a nejvyužívanějším
typem úpravy vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je pracovní smlouva na dobu
neurčitou. Zákoník práce definuje zaměstnance
jako fyzickou osobu, která se zavázala k výkonu
závislé práce v základním pracovněprávním vztahu12 a zaměstnavatele jako osobu, pro kterou
se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce
v základním pracovněprávním vztahu13. Závislou
práci14 pak definuje zákoník práce jako práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem
zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele
a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává
osobně. Závislá práce musí být vykonávána za
mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady
a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době
na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném
dohodnutém místě. Závislá práce může dále být
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vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu (není-li upravena zvláštními právními
předpisy), přičemž základními pracovněprávními
vztahy jsou pracovní poměr, který se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem15, a právní vztahy založené dohodami
o pracích konaných mimo pracovní poměr16, které jsou oblíbenými nástroji zvyšujícími flexibilitu
trhu práce.
Vymezení závislé práce je v souvislosti s novými formami zaměstnávání nutno zmínit, protože
kromě pracovněprávních vztahů, které upravuje
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se v České republice využívají i další formy úpravy vztahů mezi „zaměstnavatelem“ a „zaměstnancem“.
Jedná se o vztahy, kdy si zaměstnavatel a zaměstnanec upravují svůj vztah buď podle zákona
č. 455/1991 Sb., zákona o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (smlouva o dílo,
mandátní smlouva atd.). Pokud však vztah mezi
„zaměstnavatelem“ a „zaměstnancem“ vykazuje
znaky výše popsané závislé práce, jedná se o tzv.
zastřené právní jednání17, resp. zastřený pracovněprávní vztah. Tyto formy nejsou legální, avšak
v praxi se často objevují, neboť zvyšují flexibilitu
trhu práce a jsou oblíbené u určitých zaměstnavatelů a zaměstnanců. Řada vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci se navíc pohybuje na hranici
a není zcela zřejmé, zda se jedná o závislou práci,
tzn. zda by měl být vztah mezi „zaměstnavatelem“
a „zaměstnancem“ upraven zákonem č. 262/2006
Sb., zákoníkem práce, nebo zda se jedná o sebezaměstnání, tzn. podnikatelskou činnost.

2.2 Nástroje zákoníku práce zvyšující flexibilitu trhu práce
2.2.1 Pracovní poměr
na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou18 je upraven stejně jako pracovní poměr na dobu neurčitou, s tím
rozdílem, že je časově limitován. Nesmí však přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru může být opakován nejvýše dvakrát,
přičemž případné prodloužení se považuje za opakování pracovního poměru. Pokud tedy zaměstnavatel vyčerpá tyto lhůty, musí zaměstnanci nabídnout pracovní smlouvu na dobu neurčitou, nebo
se s ním rozejít. Další pracovní poměr na dobu
určitou může být mezi týmž zaměstnancem a týmž
zaměstnavatelem uzavřen až po uplynutí 3 let19.
Jedná se tedy o flexibilnější variantu pracovního
poměru než o pracovní poměr na dobu neurčitou.

2.2.2 Kratší pracovní doba
(práce na zkrácený úvazek)
Zákoník práce umožňuje i práci na zkrácený úvazek, přesněji kratší pracovní dobu20 než 40 hodin
týdně. Tato kratší pracovní doba může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době. Podle Nekolová (2010) však nejsou tato ujednání příliš rozšířena
(ve 4. čtvrtletí 2017 bylo na kratší pracovní úvazek
zaměstnáno 7,5 % zaměstnanců, zdroj: ČSÚ), neboť nejsou pro zaměstnance výhodná. Výše mzdy
má sice poměrně odpovídat kratší pracovní době,
objem práce však velmi často bývá větší. Podstatná
část zaměstnanců tak pracuje téměř plnou pracovní dobu za poloviční mzdu.

2.2.3 Dohody o pracích
konaných mimo pracovní
poměr
Dohody konané mimo pracovní poměr21 jsou
velmi oblíbeným nástrojem zvyšujícím flexibilitu
trhu práce. Zákoník práce rozeznává dva typy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr:
a) dohoda o provedení práce,22
b) dohoda o pracovní činnosti.23
Zákoník práce stanovuje, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci
v pracovním poměru24, z čehož vyplývá, že legislativa jednoznačně preferuje pracovní poměr. Dohody
o pracích konaných mimo pracovní poměr však
nabízejí pro zaměstnance stále velkou míru jistoty,
avšak umožňují lépe sladit pracovní a rodinný život
než standardní pracovní poměr.
Dohoda o provedení práce je flexibilnější verzí

dohody konané mimo pracovní poměr, zároveň
však zaměstnanci poskytuje menší pracovněprávní
ochranu. Základní charakteristikou dohody o provedení práce je skutečnost, že rozsah práce, na který
se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Zaměstnanec
tedy nesmí pro zaměstnavatele, se kterým uzavřel
dohodu o provedení práce, odpracovat víc než 300
hodin ročně, bez ohledu na druh práce. Dohoda
o provedení práce může být uzavřena i na dobu neurčitou, avšak maximální rozsah odpracované doby
pro jednoho zaměstnavatele může být stále maximálně 300 hodin ročně. Zaměstnanec pracující formou dohody o provedení práce je účasten sociálního a zdravotního pojištění pouze tehdy, pokud jeho
měsíční příjem činí více jak 10 000 CZK, a to pouze
v měsících, kdy tento příjem tuto částku překročil.
Zaměstnanec může uzavřít několik dohod o provedení práce i nad rámec 300 hodin ročně, pokud
jsou tyto dohody uzavřeny s různými zaměstnavateli.
Dohoda o pracovní činnosti je charakterizována
tím, že neumožňuje vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní
pracovní doby25 (čili zpravidla do 20 hodin týdně).
Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se
posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda
o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období
52 týdnů. V dohodě o pracovní činnosti musí být
uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní
doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Dohody
o pracovní činnosti lze uzavírat na dobu určitou i neurčitou. Dohoda o pracovní činnosti je také charakteristická tím, že je „přísnější“ ve vztahu k sociálnímu
a zdravotnímu pojištění. Pojištění zaměstnance vzniká, jestliže jeho započitatelný příjem z této činnosti
činí alespoň částku 2 500 Kč za kalendářní měsíc.
Také dohodu o pracovní činnosti lze během roku
zavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů. Omezením je v tomto případě maximálně 20 odpracovaných hodin týdně pro jednoho zaměstnavatele.

18) Tamtéž, § 39.
19) Zákoník práce umožňuje
odchýlení od těchto podmínek v případě, že existuje
objektivní potřeba sjednávat
pracovní smlouvu na dobu
určitou častěji (typicky sezónní
práce). Podrobnější úprava a
podmínky této úpravy viz § 39.
Ustanovení se také nevztahují
na pracovní poměry uzavírané
s agenturami práce.
20) Zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, § 80. Tento
zákon v § 79, odst. 2 stanovuje
pro určité profese a pracovní
režimy (směnný provoz)
zkrácenou pracovní dobu bez
snížení mzdy. Odst. 3 navíc
umožňuje zaměstnavatelům a
zaměstnancům tuto pracovní
dobu ještě zkrátit (bez snížení
mzdy), pokud je tak sjednáno
v kolektivní smlouvě nebo
vnitřním předpisu (např. v provozu s náročnými pracovními
podmínkami).
21) Nezabýváme se detailní
úpravou dohod konaných
mimo pracovní poměr,
zaměřujeme se jen na ty jejich
rysy, které činí jejich využívání
flexibilnější než pracovní
smlouva.
22) Zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, § 75 a 77.
23) Zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, § 76 a 77.
24) Zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, § 74.
25) Zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, § 76, odst. 2.

Dohody mimo pracovní poměr obecně méně
chrání zaměstnance. Na dohody se např. nevztahují ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce o odstupném, dovolené (pokud není v dohodě sjednána), skončení pracovního poměru
apod. (Jouza, 2018).
V praxi se poměrně často objevuje kombinace
pracovní smlouvy a dohody o provedení práce.
Tuto kombinaci zákoník práce nezakazuje, zaměstnanec však nesmí na dohodu o provedení
práce vykonávat tu samou činnost, kterou pro
zaměstnavatele vykonává na základě pracovní
smlouvy. Je tedy nutné, aby druh práce uvedený
v pracovní smlouvě a dohodě o provedení práce
byl odlišný.
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26) Nebereme v úvahu další
nelegální formy zaměstnávání
a šedou ekonomiku, kde lze
očekávat, že se zde nové
formy zaměstnávání také
vyskytují. Získat informace
o šedé ekonomice je však
velmi obtížné, přičemž cílem
studie není analýza šedé
ekonomiky, ale situace v rámci
toho, co umožňuje legislativa.
27)
Nejčastějším a v praxi
nejvíce zneužívaným „zaměstnáváním“ je podnikání na
základě zákona č. 455/1991
Sb., zákona o živnostenském
podnikání. Ostatní formy
jsou méně rozšířené, proto
se zde jejich právní úpravou
nezabýváme, nicméně jejich
dopady, výhody a nevýhody
pro „zaměstnavatele“
a „zaměstnance“ jsou podobné jako u „zaměstnávání“ na
základě živnostenského zákona.
28) Průša a kol. (2008), str. 79.
29) Zákon č. 455/1991 Sb.,
zákon o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších
předpisů, § 2. Obdobnou
definici obsahuje i zákon
č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v § 420.
30) Živnost může podle uvedeného zákona provozovat jak
fyzická, tak právnická osoba,
pokud splní podmínky předepsané zákonem. Živnostník
může mít i vlastní zaměstnance. V tomto textu, kdy se
jedná o provozování živnosti
jakožto formu zaměstnání,
bereme v úvahu pouze nejjednodušší způsob provozování
živnosti – živnostník je tedy
fyzická osoba bez zaměstnanců.
31) V České republice se
pro tento vztah užívá i pojem
„švarcsystém“. Tento systém je
pojmenován po podnikateli ve
stavebnictví Miroslavovi Švarcovi, který své „zaměstnance“
tímto způsobem na začátku
90. let minulého století
„zaměstnával“. Podnikatel tím
ušetřil na odvodech na sociální a zdravotní pojištění za
své zaměstnance, čímž mohl
svým pracovníkům dávat větší
odměny („mzdy“). Zároveň
tak snížil administrativní zátěž
spojenou s účtováním mezd
a povinným odvody. V roce
1999 byl za tuto praktiku odsouzen k 18 měsícům vězení.
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2.3 Zastřené pracovněprávní vztahy – podnikání
nebo zaměstnání?
Jak už bylo řečeno, existují další možnosti, jak si
mohou „zaměstnavatel“ a „zaměstnanec“ upravit
své vzájemné vztahy.26 Takto upravené vztahy přitom nejsou vždy legální, případně je jejich povahu
těžké určit – pohybují se na hranici mezi zaměstnáním a vlastním podnikáním. Jedná se o vztahy
upravené podle zákona č. 455/1991 Sb., zákona
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů, nebo podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(smlouva o dílo, mandátní smlouva atd.) či jiných
zákonů27.
V České republice je sebezaměstnání dlouhodobě jedním z nástrojů zvyšujícího flexibilitu trhu
práce, byť se jedná o nelegální aktivitu, resp. aktivitu, která se pohybuje na hraně zákona. Průša
a kol. (2008) dokonce konstatuje, že „práce na
živnostenský list je de facto pokládána za nejvolnější formu zaměstnávání“28.
Tuto formu práce na živnostenský list upravuje
zákon č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje podmínky
živnostenského podnikání a zároveň definuje, co
je to živnost – živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem29. Právě tato
definice živnosti má rozlišit, zda se jedná skutečně o podnikání (neboli sebezaměstnání30), nebo
o zaměstnání, čili o závislou činnost. V praxi však
bývá poměrně obtížné rozlišit, o kterou formu se
jedná, zda o skutečné podnikání, nebo o výše definovaný zastřený pracovněprávní vztah.
„Zaměstnávání“ sebezaměstnaných31 je v ČR
poměrně rozšířené, dle Průša a kol. (2008) dle
nejstřízlivějších odhadů v jeho rámci v ČR pra-

cuje kolem 100 tisíc osob, což je zhruba 2 % zaměstnaných (odhad Hospodářské komory ČR se
pohybuje kolem 200 tis. osob), přičemž následuje
široká „šedá zóna“, kde není zcela zřejmé, zda se
skutečně jedná o „zaměstnávání“ podnikatelů,
nebo jde o standardní podnikání (např. práce poradců, projektantů atd.).
Tato forma „zaměstnávání“ je stále atraktivní, a to
jak pro „zaměstnavatele“, tak pro „zaměstnance“.
Zatímco v minulém desetiletí bylo toto tzv. „zaměstnávání podnikatelů“ považováno za jakousi
formu vykořisťování „zaměstnance“ (podnikatele), v současné době začíná být sebezaměstnání
lákavé i pro „zaměstnance“, neboť i jim dodává
větší flexibilitu a pocit seberalizace, jakož i – ve
srovnání se zaměstnanci – možnost daňové optimalizace příjmů32.
Výhody pro „zaměstnavatele“ jsou zřejmé – „zaměstnavatel“ minimalizuje náklady na administrativu spojenou se zaměstnáváním pracovníků,
navíc ušetří na odvodech sociálního a zdravotního pojištění placených za zaměstnance. Zároveň
může spolupráci se „zaměstnancem“ kdykoliv
ukončit bez administrativních nákladů (bez výpovědních lhůt atd.).
Tento systém samozřejmě přináší i rizika, a to
zejména pro „zaměstnance“, který není chráněn
zákoníkem práce. Na „zaměstnance“ je navíc
přeneseno podnikatelské riziko „zaměstnavatele“
– v případě jeho podnikatelského neúspěchu je
první ohrožen „zaměstnanec“ jakožto subdodavatel. V období ekonomického růstu a nízké nezaměstnanosti je však ohrožen i „zaměstnavatel“,
jehož „zaměstnanec“ může kdykoliv odejít za jinou nabídkou.

2.4 Praxe
V praxi jsou v nových formách zaměstnávání využívány výše uvedené nástroje, jakož i jejich různé kombinace. Zákoník práce je nezakazuje, lze
však odůvodněně předpokládat, že řada případů se pohybuje na hraně mezi zákoníkem práce
a šedou ekonomikou. Kromě zastřených pracovněprávních vztahů jsou oblíbené i kombinace pracovní smlouvy (ať už na plný či částečný úvazek
a na dobu určitou nebo neurčitou), nebo pracovní
smlouvy a dohod konaných mimo pracovní poměr.
V praxi jsou využíváné zejména následující kombinace33:
• Kombinace pracovní smlouvy (ať už
na dobu určitou či neurčitou, či na zkrácený nebo na
plný úvazek) a dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce – typické pro některé sektory (zdravotnictví, doprava), kde se tímto způsobem
dlouhodobě řeší nedostatek pracovních sil a vyčerpání přesčasových hodin zaměstnanců. Zaměstnanec
pracuje na základě pracovní smlouvy na plný úvazek,
přičemž má se stejným zaměstnavatelem (nebo jiným, např. dceřinnou společností) uzavřenu dohodu
o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.
Pokud je uzavřena se stejným zaměstnavatelem jako
pracovní smlouva, musí jít o jinou činnost, než která
je uvedena v pracovní smlouvě. Tyto kombinace se
pohybují na hraně, mohou, ale nemusí být v souladu
se zákoníkem práce.

• Kombinace pracovní smlouvy a samostatné výdělečné činnosti je další
oblíbenou kombinací zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů rozlišuje
pro účely odvodů na sociální zabezpečení tzv. hlavní
samostatnou výdělečnou činnost a vedlejší samostatnou výdělečnou činnost34. Osoba, která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, je osoba, která
v kalendářním roce vykonávala zaměstnání, pobírala
invalidní důchod, měla nárok na rodičovský příspěvek
nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu atd. Vedlejší
samostatnou výdělečnou činnost lze tedy vykonávat i tehdy, je-li „podnikatel“ zároveň zaměstnán. Pokud má tato osoba dostatečné příjmy ze zaměstnání
a zároveň příjmy z podnikání (po odpočtu výdajů)
nepřesáhnou určitou stanovenou rozhodnou částku,
nemusí podnikatel z této samostatné výdělečné činnosti platit sociální pojištění. Kombinovat zaměstnání na
pracovní smlouvu a vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost tedy může být pro zaměstnance výhodné.
O rostoucí oblibě vedlejší samostatné výdělečné
činnosti vypovídá graf č. 1 – zatímco počet osob
samostatně výdělečně činných vykonávajících hlavní samostatně výdělečnou činnost klesá, počet
osob samostatně výdělečně činných vykonávajících
vedlejší samostatně výdělečnou činnost roste35.

Graf č. 1 Počet osob samostatně výdělečně činných vykonávajících hlavní
a vedlejší samostatně výdělečnou činnost
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32) V publikaci Průša a kol.
(2008) je na modelových
případech dokázáno, že čistý
příjem sebezaměstnaného
podnikatele je při stejných
výdělcích (tržbách) vyšší než
u zaměstnance. To s sebou
ale přináší i určité problémy
do budoucna – sebezaměstnaní často minimalizují své
odvody na sociální a zdravotní
pojištění a nevnímají své budoucí sociální problémy (nízké
důchody) (Průša, str. 75).
33) Data o počtu zaměstnanců využívajících tyto kombinace nejsou k dispozici. O tom,
že obzvláště tyto kombinace
patří mezi oblíbené jak
u zaměstnavatelů, tak u zaměstnanců, vypovídali účastníci
obou focus group konaných
v rámci projektu, jakož i další
dotazovaní zaměstnavatelé
a zaměstnanci.
34) Podrobnější právní úprava
viz zákon č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, § 5b. Podobně
definuje vedlejší samostatnou
výdělečnou činnost i zákon č.
155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, § 9, odst. 6. a zákon
č. 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění, ve
znění pozdějších předpisů, § 5.
35) I když data nevypovídají
o tom, zda je důvodem k vykonávání vedlejší samostatné
výdělečné činnosti zaměstnání
či jiný důvod (viz výše), lze
předpokládat, že většina osob
samostatně výdělečně činných
vykonávajících vedlejší samostatnou výdělečnou činnost
tak činí z důvodu výkonu
zaměstnání.
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Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení.

Z poznatků získaných z rozhovorů se zaměstnavateli, jakož i z focus group vyplývá, že spektrum
využívaných kombinací výše uvedených nástrojů

je velmi široký a zaměstnavatelé i zaměstnanci
jsou schopni využít stávající legislativy i při zaměstnávání v nových formách zaměstnání.
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36) Programové prohlášení
vlády České republiky, str. 10,
červen 2018. Dostupné z:
https://www.vlada.cz/ assets/
jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf
37) Kolářová, 2018.
38) Bočanová, 2018.
39) Viz např. rozhovor s Janem Rafajem, viceprezidentem
Svazu průmyslu a personálním
ředitelem ArcelorMittal Ostrava, iDnes.cz, 8. 5. 2017, available at https://ekonomika.idnes.
cz/zakonik-prace-prava-odbory-firmy-d4e-/ekonomika.
aspx?c=A170505_2323281_
ekonomika_rts (cit. 22. 10.
2018).

2.5 Diskuse o právní úpravě nových forem
zaměstnávání
Jak už bylo řečeno, stávající legislativa nové formy
zaměstnávání vesměs neupravuje a v současné
době není žádná taková úprava ani v legislativním
procesu. Dvě nové formy zaměstnávání, sdílené
pracovní místo a mobilní (domácí) práce však byly
nebo jsou součástí diskuse.

2.5.1 Sdílené pracovní místo
Stávající vláda podporuje legislativu upravující
sdílené pracovní místo, přičemž závazek o vytvoření právní úpravy je přímo součástí programového prohlášení vlády36. Vzhledem k tomu, že
vláda byla sestavena v červnu 2018, jsou nyní
přípravy nové legislativy na začátku legislativního procesu – Ministerstvo práce a sociálních
věcí připravuje návrh právní úpravy sdíleného
pracovního místa a v této chvíli probíhá diskuse
o tom, jak by tato právní úprava měla vypadat.
Sdílené pracovní místo je podle MPSV trendem
rodinné politiky, kterým chce ministerstvo ulehčit
osobám, jež z nějakých důvodů nechtějí pracovat na standardní plný úvazek (rodiče, studující,
osoby pečující o osobu blízkou atd.)37. V současné době však není známa konečná právní úprava,
diskutuje se zejména obdobná legislativa v dalších evropských zemích.

2.5.2 Mobilní práce
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce se nezmiňuje o mobilní práci či home office, ale v & 317 se
zmiňuje o tom, že na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti
zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, se vztahuje tento
zákon s tím, že:
a) se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní
doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy,
b) při jiných důležitých osobních překážkách
v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu,
nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak (viz §
199 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce odst.
2) nebo jde-li o náhradu mzdy nebo platu podle
§ 192; pro účely poskytování náhrady mzdy nebo
platu podle § 192 platí pro tohoto zaměstnance
stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které
je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit,
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c) mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní
volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo
náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.

Zákon tak tedy definuje práci mimo pracoviště zaměstnavatele, přičemž se nemusí jednat o home
office, čili zaměstnanec nemusí vykonávat práci
z domova, ale z jakéhokoliv jiného místa (mobile
work). Dalším důležitým znakem je skutečnost, že
zaměstnanec si také sám rozvrhuje pracovní dobu
– zaměstnavatel mu není povinen a ani oprávněn
pracovní dobu rozvrhnout. S (ne)rozvržením pracovní doby souvisí i výjimky uvedené výše (a–c).
Mobilní práce je velmi nedostatečně právně ukotveným institutem, což znamená, že jeho aplikace
v praxi vzbuzuje řadu otázek, na které zákon nedává žádnou nebo jasnou odpověď38. Proto je zaměstnavateli i zaměstnanci doporučeno, aby mezi
sebou uzavřeli dohodu, která bude co nejpodrobněji popisovat pravidla mobilní práce (časové limity pro práci v jednotlivých dnech, omezení práce
v noci, v sobotu a v neděli, povinnost zaměstnance
čerpat přestávku v práci na jídlo a oddech, pravidla
BOZP atd.).
V roce 2016 byla připravovaná novela zákoníku práce, která chtěla komplexně upravit práce
z domova. Zaměstnavatel měl mít povinnost hradit zaměstnanci náklady spojené s výkonem práce
a s komunikací se zaměstnavatelem, přičemž tuto
náhradu nebylo možno zahrnout do odměny za
práci. Zaměstnavatel měl mít rovněž povinnost
zajistit technické a programové vybavení pro zaměstnance. Zákon měl také nově určit, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci určit rozvržení
práce do směn, z čehož bude zaměstnavatel povinen vycházet při poskytování náhrady mzdy nebo
platu za práci ve svátek nebo na dočasné pracovní
neschopnosti. Zaměstnanci v režimu home office
však již kromě příplatku za práci přesčas neměl
náležet příplatek za práci ve svátek, v noci ani ve
ztíženém pracovním prostředí. Tato novela, která
vzbudila velký odpor mezi zaměstnavateli i zaměstnanci, nakonec neprošla a žádná další právní úprava zatím nevznikla. To ovšem zejména dotazovaní
zaměstnavatelé považují za problém – přestože
navrhovanou právní úpravu považovali za zbytečně detailní39, považují za problém chybějící úpravu
BOZP týkající se zaměstnanců pracujících mimo
pracoviště zaměstnavatele.

3. Analýza národních dat
3.1 Administrativní data
Součástí projektu je i „zmapování“ dostupných
administrativních dat v letech 2015 a 2016 (tyto
roky byly vybrány pro snadnější mezinárodní

komparaci, neboť se předpokládá, že data za tyto
roky již budou běžně dostupná, pokud v dané
zemi existují).

Tabulka č. 1 Celkový počet zaměstnanců pracujících na plný a částečný úvazek
a na dobu určitou a neurčitou (2015)

Celkový počet
Na dobu zaměstnanců
Částečný Na dobu
v soukomém
neurčiúvazek
určitou
sektoru
tou

Počet
zaměstnavatelů
ve veřejném
sektoru

Počet
zaměstnavatelů
v soukromém
sektoru

221 500
(22.4 %)

19 314

460 135

Celkový počet zaměstnanců ve veřejném sektoru
Plný úvazek

Celkem

989 000
(z toho 96 %
na plný úvazek
a 4 % na částečný úvazek)

767 500 (77.6 %)

3 178
700

n. a.

Tabulka č. 2 Celkový počet zaměstnanců pracujících na plný a částečný úvazek
a na dobu určitou a neurčitou (2016)
Celkový počet zaměstnanců ve veřejném sektoru
Plný úvazek

Celkem

Celkový počet
Na dobu zaměstnanců
Částečný Na dobu
v soukomém
neurčiúvazek
určitou
sektoru
tou

1 004 000 (96 % 222 000
na plný úvazek, (22.1 %)
4 % na částečný)

782 000 (77.9 %)

Dle údajů Českého statistického úřadu na konci roku 2015 pracovalo ve veřejném sektoru
989 000 zaměstnanců, tj. podíl 22,6 % z celkového počtu 4 167 700 zaměstnanců v ČR (meziroční nárůst proti roku 2014 byl 9 000 lidí). Na
konci roku 2016 pracovalo ve veřejném sektoru
1 004 000 zaměstnanců (obdobně podíl 22,6 %

3 252
800

n. a.

Počet
zaměstnavatelů
ve veřejném
sektoru

Počet
zaměstnavatelů
v soukromém
sektoru

19 262
(3.8 %)

481 050
(96.2 %)

z celkového počtu 4 256 800 zaměstnanců). Došlo
k meziročním nárůstem o 15 000 zaměstnanců
oproti roku 2015. Podíl zaměstnanců, kteří pracují
na dobu určitou v rámci veřejného sektoru lze
odhadnout na cca 22 %, tzn. podíl smluv na dobu
neurčitou činí 78 % pro oba roky 2015 a 2016.

stránka 19
Analýza národních dat

Podíl zaměstnavatelů
v soukromém sektoru
(%, 2015)

Počet zaměstnava-telů
v soukromém sektoru
2019

Celkový počet zaměstnava-telů 2016

Podíl zaměstnavatelů
ve veřejném sektoru
(%, 2019)

Podíl zaměstnavatelů
v soukromém sektoru
(%, 2016)

11 242

1,4

98,6

163

12 258

12 421

1,3

98,7

5

413

418

1,2

98,8

6

414

420

1,4

98,6

61

46 714

46 775

0,1

0,1

62

48 550

48 612

0,1

99,9

164

1 954

2 118

7,7

92,3

164

1 970

2 134

7,7

92,3

299

3 103

3 402

8,8

91,2

296

3 267

3 563

8,3

91,7

45

40 529

40 574

0,1

99,9

45

42 124

42 169

0,1

99,9

56 143 029 143 085

0,0

100,0

50 145 904 145 954

0,0

100,0

87

10 775

10 862

0,8

99,2

89

11 529

11 618

0,8

99,2

202

19 721

19 923

1,0

99,0

202

21 903

22 105

0,9

99,1

49

13 598

13 647

0,4

99,6

52

14 756

14 808

0,4

99,6

21

3 191

3 212

0,7

99,3

20

3 438

3 458

0,6

99,4

191

69 906

70 097

0,3

99,7

192

71 721

71 913

0,3

99,7

220

62 823

63 043

0,3

99,7

208

67 802

68 010

0,3

99,7

101

11 373

11 474

0,9

99,1

105

11 987

12 092

0,9

99,1

7 347

16

7 363

99,8

0,2

7356

15

7 371

99,8

0,2

8 470

3 791

12 261

69,1

30,9

8426

4 062

12 488

67,5

32,5

1 013

8 454

9 467

10,7

89,3

998

9 349

10 347

9,6

90,4

772

4 201

4 973

15,5

84,5

774

4 435

5 209

14,9

85,1

S Ostatní činnosti

47

4 247

4 294

1,1

98,9

54

4 449

4 503

1,2

98,8

T Činnosti domácností

0

0

0

0

0

0

1

1

0,0

100,0

A Zem., les.,
rybářství
B Těžba a dobývání
C Zprac. průmysl
D Výroba a rozvod
elektřiny, plynu,
tepla a klimatizace
vzduchu
E Zásobování vodou;
činnosti související
s odpady a sanacemi
F Stavebnictví
G Velkoobchod
a maloobchod; opravy a údržba motor.
vozidel
H Doprava
a skladování
I Ubytování,
stravování
a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví
a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti
nemovitostí
M Profesní, vědecké
a technické činnosti
N Administrativní
a podpůrné činnosti
O Veřejná správa
a obrana; povinné
sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravot.
a soc. péče
R Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti

Analýza národních dat

Počet zaměstnavatelů
v soukromém sektoru
2015

U Činnosti exteritoriálních organizací
a orgánů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 055

1 055

0,0

100,0

0

1 116

1 116

0,0

100,0

Celkem

0 460 135 479 449

4,0

96,0

19 262 481 050 500 312

3,8

96,2

Zdroj: Český statistický úřad
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Počet zaměstnava-telů ve
veřejném sektoru 2016

Podíl zaměstnavatelů
ve veřejném sektoru
(%, 2015)

11 242

Počet zaměstnavatelů ve
veřejném sektoru 2015
164

Odvětví
dle NACE

Celkový počet zaměstnavatelů 2015

Tabulka č. 3 Počet zaměstnavatelů v odvětví dle NACE

Počty zaměstnanců dle odvětví a dle typu smlouvy (plný úvazek/částečný úvazek a na dobu určitou/
neurčitou) ukazují následující dvě tabulky.

Tabulka č. 4 Celkový počet zaměstnanců v odvětví dle NACE (2015)
Odvětví dle NACE

A Zemědělství, lesnictví, rybářství

Pracující na Pracující
Pracující na dobu
částečný
na dobu
neurčitou
úvazek
určitou
64 138
3 097
11 701
55 461

B Těžba a dobývání

23 096

210

2 577

20 651

861 360

28 932

156 806

723 133

22 047

482

1 707

20 812

37 375

1 017

6 678

31 094

F Stavebnictví

116 393

2 628

21 399

97 099

G Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel

248 694

31 459

47 440

232 428

H Doprava a skladování

165 650

6 593

25 596

146 118

I Ubytování, stravování a pohostinství

49 979

4 190

12 183

41 391

J Informační a komunikační činnosti

60 251

2 638

7 353

55 305

K Peněžnictví a pojišťovnictví

32 063

2 957

5 904

29 055

L Činnosti v oblasti nemovitostí

16 154

891

2 128

14 728

M Profesní, vědecké a technické činnosti

69 932

6 056

12 511

63 215

N Administrativní a podpůrné činnosti

117 468

15 033

67 240

62 538

O Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

178 141

6 676

26 553

92 081

P Vzdělávání

139 666

46 951

51 941

132 642

Q Zdravotní a sociální péče

180 136

21 587

44 663

155 633

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

26 147

3 313

6 462

22 220

S Ostatní činnosti

22 268

2 613

7 199

17 365

2 430 958

187 323

518 041

2 012 969

C Zpracovatelský průmysl
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla
a klimatizace vzduchu
E Zásobování vodou; činnosti související
s odpady a sanacemi

Celkem

Pracující na
plný úvazek

Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku
Poznámka: Data nezahrnují podniky s méně než 9 zaměstnanci (mikropodniky).
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Tabulka č. 5 Celkový počet zaměstnanců v odvětví dle NACE (2016)
Odvětví dle NACE

A Zemědělství, lesnictví, rybářství

Pracující na Pracující
Pracující na dobu
částečný
na dobu
neurčitou
úvazek
určitou
64 183
2 551
10 181
56 504

B Těžba a dobývání

20 867

497

2 029

19 266

881 626

28 662

160 743

742 124

23 801

486

1 928

22 350

36 472

902

7 936

29 302

F Stavebnictví

115 974

2 669

19 818

97 562

G Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel

259 708

30 644

55 096

234 908

H Doprava a skladování

174 523

6 110

25 319

154 799

I Ubytování, stravování a pohostinství

50 828

4 810

13 315

41 792

J Informační a komunikační činnosti

64 956

2 446

7 720

58 866

K Peněžnictví a pojišťovnictví

35 573

3 080

7 168

31 426

L Činnosti v oblasti nemovitostí

15 712

1 007

2 616

14 080

M Profesní, vědecké a technické činnosti

76 054

5 743

12 929

68 764

N Administrativní a podpůrné činnosti

126 759

13 881

76 918

62 511

O Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

177 518

6 529

22 849

80 508

P Vzdělávání

138 399

48 605

52 883

132 345

Q Zdravotní a sociální péče

185 741

22 564

47 123

159 267

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

25 883

3 681

7 483

21 145

S Ostatní činnosti

23 211

3 563

7 550

18 830

2 497 788

188 430

541 604

2 046 349

C Zpracovatelský průmysl
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla
a klimatizace vzduchu
E Zásobování vodou; činnosti související
s odpady a sanacemi

Celkem

Pracující na
plný úvazek

Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku
Poznámka: Data nezahrnují podniky s méně než 9 zaměstnanci (mikropodniky).

Z obou tabulek je patrné, že nejvíce zaměstnanců
na částečný úvazek zaměstnává sektor Vzdělávání,
dále Velkoobchod a maloobchod a Zpracovatelský průmysl. Na dobu určitou jsou nejčastěji zaměstnáni zaměstnanci v sektoru Zpracovatelský
průmysl, Administrativní a podpůrné činnosti
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a Velkoobchod a maloobchod. Mezi lety 2015
a 2016 nejsou patrné žádné výrazné nárůsty.
Dalším zdrojem dat o částečných a plných úvazcích jsou data Českého statistického úřadu.

Tabulka č. 6 Počty zaměstnanců pracujících na plný a kratší úvazek (2015)
Počty zaměstnanců

Počet smluv na
plný úvazek

Celkem

Celkem:
Z toho na dobu určitou
Z toho na dobu neurčitou

Počet smluv na
kratší úvazek

4 167 700

3 915 300

252 400

437 700

329 900

107 800

3 727 700

3 583 500

144 200

Zdroj: Český statistický úřad

Tabulka č. 7 Počty zaměstnanců pracujících na plný a kratší úvazek (2016)
Počty zaměstnanců

Počet smluv na
plný úvazek

Celkem

Celkem:
Z toho na dobu určitou
Z toho na dobu neurčitou

Počet smluv na
kratší úvazek

4 256 800

3 915 300

275 100

434 500

321 300

113 200

3 820 800

3 659 200

161 600

Zdroj: Český statistický úřad

Z obou tabulek je patrné, že pracovní smlouvy na
plný úvazek tvoří naprostou většinu z uzavíraných
pracovních smluv v ekonomice, v r. 2015 se to
týkalo 3 915 300 zaměstnanců s podílem 93.1 %
z celku, v r. 2016 to bylo 3 981 700 zaměstnanců
(podíl 93.5 %).
Dalším z požadavků na administrativní data byly
počty digitálně gramotných zaměstnanců. Tento
požadavek byl nejprve konzultován s odborníky
z České společnosti pro kybernetiku a informatiku, která je držitelem licence a nositelem projektu ECDL – European Certification of Digital,
a s vedoucím oddělení statistiky výzkumu, vývoje
a informační společnosti z Českého statistického
úřadu. Bylo zjištěno, že v ČR neexistuje jediný
souhrnný ukazatel, který by dokumentoval úroveň digitální gramotnosti nebo digitální kvalifikace
u zaměstnanců. Mezi úředníky a odborníky neexistuje shoda na tom, jaká je žádoucí úroveň digitálních dovedností a jak ji definovat. Neexistuje
tedy možnost vyjádřit jedním číslem počet nebo
podíl digitálně gramotných zaměstnanců.
V ČR, stejně jako v ostatních zemích zapojených
do tohoto výzkumného projektu, je již po dobu
18 let realizován mezinárodní projekt nazvaný
„ECDL – European Certification of Digital Literacy“ (dříve European Computer Driving Licence40), který je prioritně zaměřen na měření digitální gramotnosti a poskytuje možnost ji srovnat
mezi zeměmi zúčastněnými na výše uvedeném
projektu. Níže tedy uvádíme jednak celkové počty vydaných certifikátů, jednak počty certifikátů,
které dokládají digitální gramotnost nebo digitální
kvalifikaci pořebnou pro vstup na trh práce. V ČR
ČSKI vydala do 10. října 2018 celkem 60 245 cer-

tifikátů různého druhu a úrovně (jde o kumulativní údaj od roku 2000). Za rok 2015 a rok 2016
bylo vydáno v průměru cca 7000–8000 certifikátů všech druhů. Do 10. října 2018 bylo vydáno
27 333 certifikátů ECDL Start (ECDL Start Certificate). Tento typ certifikátu dokládá, že jeho držitel je tzv. „digitálně gramotný“, tj. že má nejméně
takové digitální znalosti a dovednosti, které jsou
nezbytné pro běžný občanský život v prostředí
digitálních technologií. Ke stejnému datu, tzn. k 10.
říjnu 2018 bylo vydáno 31 205 certifikátů ECDL
Core Certificate. Tento typ certifikátu dokládá, že
jeho držitel je tzv. „digitálně kvalifikovaný“, tj. že
má nejméně takové digitální znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro vstup na trh práce.
Z celkového počtu 60 245 udělených certifikátů
v ČR za dobu do 10. října 2018 činí podíl certifikátů ECDL Start 45,4 %, kdežto v případě certifikátů ECDL se jedná o podíl 51,8 %.

40) ECDL certifikáty jsou již
řadu let nejen státy Evropské
unie doporučovány a používány de-facto jako mezinárodní
standard.
41) Jedná se však o údaj
vycházející z kumulativního
počtu vydaných certifikátů do
roku 2018, nikoliv na rok 2015
nebo 2016..
42) Digital Economy and
Society Index. Tento index
měří digitální pokrok v pěti
oblastech: připojení (rychlost,
cena a širokopásmové sítě),
lidský kapitál (digitální dovednosti), používání internetu
(komunikace, online transakce), integrace digitálních
technologií (digitalizace podniků, elektronické obchodování) a digitální veřejné služby
(elektronizace veřejné správy).
Více viz https://ec.europa.eu/
digital-single-market/en/desi
43) Zdroj: European Commission: Human Capital Digital
Inclusion and Skills. Digital
Economy and Society Index
Report 2018. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_
id=52247

Sumární počet dosud vydaných certifikátů ECDL
Start + ECDL Core Certifikace činí 58 538, což
znamená 1,4 % podíl na počtu zaměstnanců v ekonomice ČR koncem roku 201641.
Dalším populárním ukazatelem měřícím mj. digitální dovednosti, je Index digitalizace ekonomiky
a společnosti (DESI)42 publikovaný každoročně
Evropskou Komisí. V oblasti digitálních dovedností
byla Česká republika v roce 2018 na 14. místě
(z 28 zemí), mírně pod průměrem celé EU43.
Určitým ukazatelem úrovně digitální gramotnosti
českých zaměstnanců jsou i data ČSÚ o ICT odbornících.
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Tabulka č. 8 ICT specialisté ( tis. fyz. osob)* 2000–2015

Rok

Celkem

Celkem

podle pohlaví

podle nejvyššího dokončeného
vzdělání

muži

vysokoškolské

ženy

ICT
technici

ostatní

2000

72,5

34,7

29,0

5,7

20,1

14,7

37,8

2005

78,7

36,8

33,1

3,7

24,6

12,2

41,9

2010

121,6

48,9

44,7

4,2

43,7

5,2

72,7

2011

148,1

69,1

61,9

7,2

58,7

10,4

79,0

2012

150,5

70,5

63,4

7,1

58,5

12,0

80,0

2013

152,4

73,3

64,9

8,4

61,1

12,2

79,0

2014

160,4

83,6

75,3

8,2

71,0

12,6

76,9

2015

155,1

86,0

77,2

8,8

72,5

13,5

69,1

Zdroj: Český statistický úřad
*) od roku 2011 změna použíté klasifikace zaměstnání

Celkový evidovaný počet ICT specialistů Českým
statistickým úřadem v roce 2015 činil celkem
155 100 lidí, z toho bylo ICT professionals 86
000 a ICT technicians 69 100. Podíl těchto ICT
specialistů na celkové zaměstnanosti (i. e. total

number of employees and number of self-employed) v ekonomice ČR činí necelá 3 %. Jedná
se samozřejmě o zlomek lidí (ICT specialistů
a techniků) v rámci ekonomiky, kteří by mohli být
považováni za digitálně zdatné.

Tabulka č. 9 ICT odborníci celkem (tis. fyz. osob)
2015

2016

173,9

185,3

16,6

17,5

86,3

88,5

45,2

46,7

87,9

96,8

48,6

51,9

20-29 let

37,3

38,3

30-39 let

63,4

68,1

40-49 let

44,5

45,1

50 let a více

28,6

33,5

terciární

97,7

103,9

střední s maturitou

68,4

70,6

7,8

10,8

Celkem
z toho ženy
podle zaměstnání (klasifikace CZ ISCO)
Manažeři, inženýři a specialisté v ICT celkem
z toho Analytici a vývojáři softwaru a aplikací
Technici, mechanici a opraváři ICT celkem
z toho Technici provozu a uživatelské podpory ICT
podle věkových skupin

podle dokončeného vzdělání

ostatní

Zdroj: Český statistický úřad: Informační ekonomika v číslech.
Dostupné z https://www.czso.cz/csu/ czso/informacni-ekonomika-v-cislech-2016
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Tabulka č. 10 Počítačové a internetové dovednosti v roce 2016 v procentech*
Dovednosti

Celkem

podle pohlaví

podle věkových skupin

muži

16–24 let

ženy

25–54 let 55 a více let

Přenos souborů mezi počítači a jinými
zařízeními

50,6

55,3

46,1

82,3

63,4

23,8

Instalace softwaru/aplikací

25,6

33,3

18,3

50,6

33,2

7,9

Změna nastavení softwaru vč. operačního
systému

17,6

24,0

11,6

38,7

22,7

4,6

Kopírování/přesun souborů a složek

52,8

55,6

50,1

83,1

65,4

26,5

48,3

49,8

46,9

78,6

60,0

23,5

23,8

26,4

21,2

59,8

28,0

7,5

36,2

38,6

33,8

67,8

44,6

15,3

14,6

17,6

11,7

33,8

17,9

4,5

19,3

23,8

15,0

41,3

24,1

6,3

2,9

5,0

0,9

5,6

4,0

0,7

Zasílání a přijímání e-mailů

71,8

73,2

70,5

92,2

88,6

42,6

Telefonování přes internet

30,7

29,8

31,5

58,4

36,5

14,6

Vkládání a sdílení fotografií, hudby a dalšího
obsahu na webových stránkách

30,6

32,1

29,1

72,6

39,0

6,7

Práce s textovým procesorem (např.
Word)
Tvorba prezentace či dokumentu slučujícího text, obrázky, tabulky, grafy (např.
PowerPoint, Word)
Práce s tabulkovým procesorem – použití
základních funkcí (např. Excel)
Práce s tabulkovým procesorem – použití
pokročilejších funkcí (např. třídění, grafy,
vzorce)
Práce se softwarem k úpravě fotografií,
videí či audiozáznamů
Programování

* Podíl na celkovém počtu jednotlivců v dané skupině.
Zdroj: Český statistický úřad

Tento pravidelný výzkum ČSÚ bohužel neobsahuje žádný souhrnný ukazatel vyjadřující úroveň
digitální dovednosti, jen dílčí úkoly či dovednosti.
Z procentních údajů v tabulce nelze tedy usoudit,
jaká část ekonomicky aktivní populace (zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných) je
digitálně zručná. Jiný informační zdroj – statistika o studentech a absolventech středních škol
a vysokých škol vedená MŠMT neposkytuje žádný
„opěrný” údaj, který by dovolil odhadnout (nasčítat) počty lidí, kteří vystudovali obor informačních
technologií v České republice.

Závěrem lze konstatovat, že z infomačních zdrojů
a relevantních disponibilních statistik nelze určit,
jaká část z celkového počtu 4 283 500 zaměstnanců (Q4 2016) v ČR je digitálně zdatná. Příčiny
tkví v tom, že není shoda na definici a současně
i ve faktu, že testování v tomto směru se podrobuje pouze několik tisíc osob ročně (podnikatelů
i zaměstnanců).
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44) Home office je užší pojem
než mobilní práce, respondentům byl ale tento pojem
srozumitelnější, proto jsme
v rámci zjednodušení používali
při rozhovoru s respondenty
pojem home office.
45) Podle Navrátil a kol.
(2017) možnost práce
z domova nabízejí nejčastěji největší zaměstnavatelé
(téměř 50 % dotazovaných
firem s počtem zaměstnanců
více než 1 000), s klesajícím
počtem zaměstnanců klesá
i podíl firem poskytujících
tento benefit.

3.2 Výsledky řízených rozhovorů se zaměstnavateli
3.2.1 Metodika
V rámci projektu bylo provedeno 15 řízených
rozhovorů se zaměstnavateli, resp. jejich zástupci (personalisté, HR manažeři atp.). Respondenti
pocházejí z firem, kde jsou využívány nové formy
zaměstnávání.
Přehled firem (pro zachování anonymity, která
byla pro řadu respondentů podmínkou, neuvádíme názvy firem, ale pouze pořadí, v jakém byli
respondenti vyzpovídáni) včetně sektoru a velikosti firmy podle počtu zaměstnanců znázorňuje
tabulka č. 11. Počty zaměstnanců jsou však většinou spíše odhady, v některých případech není
počet „zaměstnanců“ znám ani „zaměstnavateli“
(např. firma č. 12), neboť se jedná např. o platformu, kde pracovněprávní vztahy řeší mezi sebou
příjemce a poskytovatel služby, nikoliv provozovatel platformy. V dalších firmách je většina zaměstnanců zaměstnána formou pracovní smlouvy, ale
dalšími formami (dohody o provedení práce atp.)
uzavřenými s těmi samými zaměstnanci zaměstnavatel řeší např. přesčasové hodiny. Netrvali
jsme však u respondentů na přesném vyčíslení
počtu zaměstnanců, pro naše účely nám postačil odhad, abychom mohli firmu zařadit buď do
malých a středních podniků, nebo naopak velkých.
Dále proběhly dvě focus group, jedna se sociálními partnery, druhá se zaměstnanci pracujícími
v nových formách zaměstnávání.

3.2.2 Zaměstnavatelé – nejčastěji využívané nové formy zaměstnávání a důvody, které vedou k jejich využívání, výhody
a nevýhody
Z jednoduchého grafu je patrné, že nejčastěji využívaným typem nové formy zaměstnávání je mobilní práce, velmi často respondenty označovaná
jako „home office44“. Oblíbená je také příležitostná práce. Naopak žádný z respondentů nikdy nevyužil práce založené na poukázkách. Skupinové
zaměstnávání bylo zmíněno pouze jednou.
Respondenti také měli uvést důvody, které je
k využívání nových forem zaměstnávání vedly.
V tomto případě se ukázalo, že důvody jsou jiné u
velkých a středních firem a malých firem a mikropodniků. U mikrofirem a malých podniků převažují ekonomické důvody, a to dvojího charakteru:
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1) Snaha ušetřit na odvodech na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, což vede k tomu,
že „zaměstnavatel“ preferuje před pracovní
smlouvou na plný úvazek a na dobu neurčitou

jiné formy, nejčastěji kombinaci pracovní smlouvy
na částečný úvazek a dohody o provedení práce,
případně pracovní smlouvu v kombinaci s vedlejší
samostatnou výdělečnou činností. V praxi tento
způsob vede ke sdílení zaměstnanců, kdy jeden
zaměstnanec pracuje pro více firem, k příležitostné práci, kdy zaměstnavatel zadává práci pouze
tehdy, když potřebuje, nebo k portfoliové práci.

„Jako malá IT firma si nemůžeme dovolit zaměstnávat grafika na plný úvazek.“
2) Snaha minimalizovat náklady za pronájem kanceláře – firma pronajímá kanceláře v rozloze nezbytné pro fungování administrativy a jako zázemí
pro týmové schůzky. Zaměstnavatel preferuje,
pokud „zaměstnanci“ pracují z domova, čímž část
nákladů (připojení, energie) přesouvá na zaměstnance.
Část malých firem a mikropodniků také chápe
nové formy zaměstnávání jako určitý benefit pro
své „zaměstnance“, kteří nemají takové pracovní
podmínky, resp. nedostávají pracovní benefity jako
zaměstnanci velkých firem.

„Snažím se jim (zaměstnancům) vyjít vstříc,
pokud se týče uspořádání pracovní doby
a home office – chci jim tím kompenzovat fakt,
že prostě nedostávají stravenky a podobné
benefity, jako by dostávali někde v korporátu.“
Rozhovory se zaměstnavateli také ukázaly, že velké firmy jsou daleko méně flexibilnější než malé
firmy a mikropodniky. Mezi respondenty velkých
firem se objevuje prakticky jediná nová forma zaměstnávání, a to mobilní práce45, přičemž je vnímána jako benefit pro zaměstnance, nikoliv jako
výhoda pro zaměstnavatele.

„Home office jsme zavedli hlavně proto, že je
po něm ze strany zaměstnanců poptávka –
a pokud si chceme zaměstnance v dnešní
době udržet, musíme jim vyjít vstříc.“
Zaměstnavatelé byli také dotazováni na to, jaké
nevýhody tyto nové formy zaměstnávání přinášejí.
Mezi zmiňované nevýhody patří:
1) organizační náročnost pro management – zejména v případě mobilní práce, ale i dalších nových forem zaměstnávání (sdílení pracovního
místa),
2) nutnost respektovat fakt, že pracovník může
mít další závazky (další zaměstnání, studium, rodina…) a podle toho je nutno alokovat práci
(v případě příležitostné práce, sdílení zaměstnanců atd.),

3) nutnost počítat s tím, že pracovník, který není
vázán pracovní smlouvou, je daleko flexibilnější,
pokud se týká rozvázání spolupráce.

„Když se takový pracovník vykonávající příležitostnou práci rozhodne, že zítra už nepřijde, tak mám smůlu. Už mi takto párkrát
někdo zkomplikoval zakázku.“
Pokud se odvětví týče, nelze říci, že by některé
odvětví vylučovalo nové formy zaměstnávání.
Je zřejmé, že v některých odvětvích je např. nevyužitelná mobilní práce (výroba, zdravotnictví,
školství…), ale další nové formy zaměstnávání
využitelné jsou. V rámci interview se zaměstnavateli byli vyzpovídáni zástupci všech tří základních
sektorů (zemědělství, průmysl, služby), přičemž ve
všech sektorech se nové formy zaměstnávání vyskytují. Přestože jsou sektory, kde jsou nové formy zaměstnávání využívány déle či zahrnují větší
množství zaměstnanců (IT sektor, věda a výzkum),
a sektory, kde se nové formy zaměstnávání teprve rozvíjejí, dle našich poznatků nelze tvrdit, že
nové formy zaměstnávání jsou záležitostí pouze
některých sektorů.

3.2.3 Zaměstnanci – proč dávají
přednost novým formám
zaměstnávání
Z předchozího textu a přehledu legislativy je
zřejmé, že nové formy zaměstnávání v některých
případech neposkytují zaměstnanci takovou jistotu jako standardní pracovní smlouva na dobu
neurčitou a plný úvazek. To potvrzují i výpovědi
zvláště menších zaměstnavatelů, kteří se využíváním nových forem zaměstnávání snaží šetřit na
odvodech na sociální a zdravotní pojištění. Proč
tedy zaměstnanci přesto u takových zaměstnavatelů pracují, a to i nyní, kdy je na trhu práce nedostatek pracovních sil a nalézt jiné (jistější) pracovní
místo je relativně snadné?

Mezi účastníky byla nejvíce rozšířena mobilní
práce, ale i jiné nové formy zaměstnávání – příležitostná práce, sdílení zaměstnanců, crowd employment.
Všichni účastníci na nových formách zaměstnávání oceňují zejména flexibilitu – možnost uspořádat si práci i volný čas podle svých preferencí,
resp. na základě domluvy se „zaměstnavatelem“.
Tato flexibilita je pro ně zcela stěžejním pracovním benefitem, kvůli kterému vědomě obětují výhody spojené se zaměstnáním formou pracovní
smlouvy na dobu neurčitou a na plný úvazek.Tato
flexibilita přitom není zdůrazňována jen určitými
skupinami účastníků, u nichž by se dal tento požadavek očekávat (typicky např. rodiče, kteří chtějí
mít dost volného času na to, aby ho mohli trávit
se svými dětmi), ale i u ostatních účastníků focus group, kteří prostě jen „chtějí být pány svého
času“.
Při dotazu na určitou formu nejistoty práce v nových formách zaměstnávání účastníci většinou
odpovídali tak, že jsou si této nejistoty vědomi,
ale své postavení na trhu práce by neobětovali
za vyšší jistotu spojenou se standardní formou
zaměstnání.

„Sice mě při pohledu do diáře leckdy děsí, že
za 6 měsíců tam mám prázdno, ale ono se to
zatím vždycky zase zaplnilo.“
Přestože vzorek vybraných firem, ani účastníků
focus group není reprezentativní, z prezentovaných poznatků lze usoudit, že uspořádání pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem není jednostranné – vstupuje
do něj zaměstnavatel se svými požadavky, jakož
i zaměstnanec se svými.

Všichni zaměstnanci, kteří pracují v nových formách zaměstnávání a kteří se zúčastnili focus
group, jsou se svým postavením spokojeni. Pouze dva účastníci byli zaměstnáni na standardní
pracovní smlouvu, z toho jeden jen na částečný
úvazek, ostatní účastníci pracují na základě dohod
konaných mimo pracovní poměr nebo vykonávají
samostatnou výdělečnou činnost.

stránka 27
Analýza národních dat

Tabulka č. 11 Přehled respondentů
Počet zaměstnanců
Firma

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

M 73.20 Průzkum trhu a veřejného mínění
M 74.14 Poradenství v oblasti podnikání a
řízení
M 72.20 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
M 75.00 Veterinární činnosti

10.

M 73.20 Průzkum trhu a veřejného mínění

11.

K 64.19 Ostatní peněžní zprostředkování

12.

T 97.00 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

13.

A 01.43 Chov koní a jiných

15.

Analýza národních dat

M 72.20 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
J 62.00 Činnosti v oblasti informačních
technologií
C 21.00 Výroba základních farmaceutických
výrobků a přípravků
O 84.30 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení
A 01.62 Podpůrné činnosti pro živočišnou
výrobu

9.

14.
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Sektor dle NACE

N 80.10 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
L 68.31 68.31 Zprostředkovatelské činnosti
realitních agentur

Z toho pracujících Z toho pracujících
na základě pracov- na základě jiného
ní smlouvy
kontraktu

Celkem
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Tabulka č. 12 Využívané nové formy zaměstnávání u respondentů
Využívané nové formy zaměstnávání
Firma

1.

Sdílení
Sdílení praPříležiDočasné
zaměst- covtostná
řízení
nanců
ního
práce
místa

Mobilní
práce

X

X

X

2.

X

X

X

3.
X

5.

X

X

6.

X

X

7.
8.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12.

X

13.

X

15.
5

X

X

11.

X

X

X

X

4

X
X

10.

5

X

X

X

Celkem

X

X

9.

14

ZaměstSkupinání
nové
založené
zaměstna sponání
lupráci
X

X
X

4.

Práce
založe- Portná na
foliová
poukáz- práce
kách

X

X

X

X

X

X

10

12

X

X

0

3

1

7

Graf č. 2 Využívané nové formy zaměstnávání u respondentů (počet případů)
12
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0

Zdroj: Kvalitativní šetření mezi zaměstnanci.
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4. Výzkum penetrace povědomí
a zkušeností s novými formami
zaměstnávání v populaci zaměstnaných (zaměstnanci a OSVČ)
4.1 Specifikace výzkumného souboru
Finální výzkumný soubor čítá 1401 respondentů – populace zaměstnaných v ČR ve věku
18–65 let, z toho je 853 (61 %) zaměstnanců a 548 (39 %) osob samostatně výdělečně
činných (OSVČ). Poměr zaměstnanců a OSVČ
byl z důvodu dostatečného nasycení vzorku
počtem OSVČ vzhledem k potřebě detailnější
analýzy upraven oproti reálnému stavu. Podle
dat Výběrového šetření pracovních sil z roku
2017 (roční průměr) činil podíl podnikajících
osob na celkové zaměstnanosti v ČR 17 %.
V našem výzkumu představují OSVČ 41 %
celého výzkumného souboru.

4.1.1 Skladba výzkumného
souboru

Výběr respondentů byl proveden na základě kvót
podle pohlaví, nejvyššího dosaženého vzdělání,
regionů České republiky (14 krajů) a věku (dle
tří věkových kohort). Kvóty byly stanoveny zvlášť
pro populaci zaměstnanců a pro populaci osob
samostatně výdělečně činných.

Členy odborů je 10 % zaměstnanců z výzkumného souboru a 7 % OSVČ je členy některé z profesních organizací.

Data byla sbírána kombinovanou metodou
CAWI (internetové dotazování) a CAPI (osobní
dotazování s notebookem) v poměru 70:30 %.
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Pro potřeby specifické analýzy byly vytvořeny
váhy tak, aby byl výzkumný soubor reprezentativní pro populaci zaměstnaných jako celek bez
ohledu na příslušnost respondenta k OSVČ či
statusu zaměstnance. V textu analýzy tedy budeme pracovat s výzkumným souborem dvojím
způsobem. Pokud se analýza bude týkat celé populace zaměstnaných osob, tedy bez ohledu na
rozdělení na zaměstnance a osoby samostatně
výdělečně činné, bude výzkumný soubor převážen vahami pro celou populaci zaměstnaných,
a výsledky by tak měly být v kontextu ČR reprezentativní. Druhý způsob bude zohledňovat
specifikum tématu, kde je nutné znát podrobněji
postoje OSVČ. V případě, že budeme komparovat zaměstnance a OSVČ, pak bude analýza
pracovat s navýšeným vzorkem a bez váženého
výzkumného souboru.
Sběrem dat byla pověřena na základě nejlepšího
výsledku ve výběrovém řízení agentura pro výzkum trhu STEM/MARK.

Sociodemografické charakteristiky
Mezi zaměstnanci je ve výběrovém souboru
zhruba jedna polovina žen, mezi OSVČ je to přibližně jedna třetina. Průměrně nižší vzdělání mají
ve výzkumném souboru v porovnání s OSVČ
zaměstnanci. Mezi zaměstnanci je podíl s nižším
než maturitním vzděláním 37 % respondentů,
mezi OSVČ je tento podíl nižší, a sice 22 %. Vysokoškolský titul má ve výzkumném souboru 13 %
zaměstnanců a 23 % OSVČ.

Pracovní kontrakty zaměstnanců ve
výzkumném souboru
Mezi zaměstnanci jsou ve výzkumném souboru
v naprosté většině pracovníci s klasickým pracovním kontraktem.Ve struktuře zaměstnanců je 78 %
pracovníků s pracovní smlouvou na dobu neurčitou,
termínovaný pracovní kontrakt má 16 % zaměstnanců, na jednu z dohod konaných mimo pracovní
poměr (dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda
o provedení práce) pracují necelá 4 % zaměstnanců, necelé 1 % má smlouvu s agenturou práce
a 0,7 % zaměstnanců nemá žádnou pracovní smlouvu.
Oproti údajům z VŠPS jsou nadsazeny počty osob
s pracovní smlouvou na dobu určitou. V roce
2016 byl podíl zaměstnanců s pracovní smlouvou
na dobu určitou okolo 10 %.
Velikost firmy
V malých podnicích do 50 zaměstnanců pracuje
38 % respondentů – zaměstnanců a ve středně velkých podnicích okolo 23 % respondentů.
Struktura je tak podobná situaci v národním hospodářství, kdy se malé a střední podniky dlouhodobě podílejí na zaměstnanosti přibližně 60 %.
Ve výzkumném souboru uvedlo 69 % OSVČ, že
jsou ve firmě, kde pracují, jedinými pracovníky, tzn.
že pracují samostatně.

Graf č. 3 Struktura respondentů podle typu vlastnictví organizace,
ve které respondenti pracují (%)
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Zdroj: NFZ 2018 – šetření mezi zaměstnanými.

Graf č. 4 Struktura respondentů podle velikosti organizace,
ve které respondenti pracují (%)
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4.2 Jakou mají pracující v ČR s novými formami
zaměstnávání zkušenost?
4.2.1 Povědomí o nových
formách zaměstnávání
mezi zaměstnanými
Mezi novými formami zaměstnávání tak, jak jsou
definovány Eurofound (Mandl et al., 2015), bylo
nejširší povědomí o příležitostné práci (67 %
respondentů se s touto formou práce setkalo,
případně o ní slyšelo), dále o práci na dálku na
základě ICT technologií (60 % souhlasných odpovědí) a téměř polovina respondentů (45 %) znala
i dočasné řízení projektů. Poměrně silné povědomí existuje i o sdílených pracovních místech (40 %
respondentů tento způsob organizace práce zná).
Naopak, nejmenší znalost mají respondenti
v případě práce založené na poukázkách, o které
někdy slyšelo jen 10 % zaměstnaných. Ani práce
na základě on-line platforem se nenachází v příliš širokém povědomí pracující populace (pouze
19 % respondentů odpovědělo, že tuto formu zná).
Povědomí o vybraných formách zaměstnávání se
liší jak mezi OSVČ a zaměstnanci, tak mezi jednotlivými sociodemografickými skupinami pracujících. Rozdíly ukazuje přehledně tabulka č. 13.
S většinou zde studovaných nových forem zaměstnávání se již někdy setkali častěji mladí lidé
do 30 let, vysokoškoláci, osoby samostatně výdělečně činné a pracující v hlavním městě Praze.
V naprosté většině (s výjimkou sdíleného pracovního místa a příležitostné práce) není pohlaví respondenta určující pro znalost nové formy
zaměstnávání.

4.2.2 Osobní zkušenost s novými formami zaměstnávání
Stejně jako v případě povědomí, tak i v případě
osobní pracovní zkušenosti se nejvyšší podíl pozitivních odpovědí týkal příležitostné práce. Příležitostnou práci někdy vyzkoušela jedna čtvrtina
respondentů. Výsledky jsou poněkud překvapivé,
jelikož příležitostná práce, tak je definována v materiálech Eurofoundu (Mandl et al., 2015), není
na českém trhu práce příliš obvyklá a domníváme
se, že respondenti spíše zaměnili daný termín za
různé brigády či přivýdělky, ovšem bez aspektu
nepředvídatelného přidělování práce.
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Relativně častou zkušenost mají zaměstnaní s prací na dálku pomocí ICT technologií. Každý šestý
zaměstnanec má osobní zkušenost s tímto způsobem práce. Téměř 14 % pracujících má za svou
pracovní kariéru zkušenost se sdíleným pracovním místem a 11 % s dočasným řízením. Naopak
nejmenší zkušenosti má pracovní síla v ČR s prací
na základě poukázek a prací prostřednictvím on-line platforem (viz graf č. 5). Podle hlubší analýzy
na základě sociodemografických charakteristik se
lze navíc domnívat, že zkušenost s prací na základě
poukázek je pravděpodobně zaměňována za práci,
kde je mzda, respektive část mzdy, vyplácena v poukázkách (stravenkách, případně flexipasech).
Je poměrně časté, že zkušenost s jednotlivými
formami zaměstnávání je kumulovaná, tj. zkušenost respondentů se většinou neomezuje pouze
na jednu formu. Lze předpokládat, že řada respondentů staví na podobných typech práce svou
pracovní kariéru a z hlubší analýzy vyplývá, že se
jedná zejména o mladé lidi do 30 let.
Nové formy, jak jsou definovány v této studii dle
Eurofound (2015), jsou často svázány pouze s příležitostným přivýdělkem, případně druhým zaměstnáním. Tuto skutečnost potvrzují i naše data.
Vedle svého hlavního zaměstnání má pravidelnou
další práci 9 % respondentů a 19 % respondentů
pracuje vedle svého hlavního zaměstnání příležitostně. Mezi pracovní aktivitou v dalším zaměstnání a zkušeností s novými formami práce existuje
statisticky významná souvislost, a to pro všechny
studované formy s výjimkou zaměstnávání přes
on-line platformy. Zajímavé je, že další pravidelné
zaměstnání mají nejčastěji ženy podnikatelky. Mezi
těmi mělo pravidelnou další pracovní aktivitu
16 % z nich. U mužů podnikatelů je toto číslo
o celou polovinu nižší. Kumulace špatně placených
úvazků jako OSVČ však může být vstupem do
prekarity. Ženy podle studie Haškové a Dudové
(2107) totiž často pracují jako OSVČ nedobrovolně a potýkají se tak s malými sociálními jistotami, nižší odměnou, absencí kolektivní reprezentace apod.

Graf č. 5 Povědomí a zkušenost s novými formami zaměstnávání na trhu
práce v ČR (%)
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Sdílení zaměstnanců (employee
sharing)
Na otázku, zda respondenti znají, či již slyšeli o sdílení zaměstnanců, jich 28 % odpovědělo kladně.
Necelých 9 % má osobní zkušenost s tímto typem
práce a v současnosti pracuje touto formou 4 %
respondentů, a to bez rozdílu jejich pracovního
statusu zaměstnance nebo OSVČ. Znalost daného
přístupu k personálním kapacitám uvedli nejčastěji mladí do 29 let, vysokoškoláci, pracující v Praze
a osoby samostatně výdělečně činné. Mezi těmito
skupinami pracujících jich danou formu organizace
pracovní síly znala více než jedna třetina.
Osoby, které v současnosti nejčastěji pracují jako
sdílení zaměstnanci, nalezneme v nejmladší věkové skupině do 30 let (11 % pracuje podobnou
formou). Ve frekvenci osobní zkušenosti „být zaměstnán jako sdílený zaměstnanec“ opět vede
nad ostatními regiony Praha. Osobní zkušenosti
s touto formou práce se mezi muži a ženami statisticky významně nelišily.
Sdílení pracovního místa (job sharing)
Vzhledem k tomu, že je plánována legislativní
úprava této formy zaměstnávání, a tudíž dochází
i k poměrně časté debatě na toto téma v médiích,
je povědomí zaměstnanecké veřejnosti v tomto
směru relativně vysoké. Téměř 40 % zaměstnaných uvedlo, že zná koncept sdílených pracovních
míst. V Praze zná danou formu práce dokonce
59 % zaměstnaných. Povědomí o dané formě
je dále relativně častější u žen (45 %) než u mužů
(35 %), u vysokoškolsky vzdělaných respondentů
a v nejmladší věkové kategorii do 30 let (viz tabulka č. 13).
Pokud jde o osobní zkušenost, rozdíly mezi jednotlivými sociodemografickými skupinami již tak

velké nejsou. Statisticky významně častěji pracovali někdy touto formou mladí lidé do 30 let. Se
sdíleným pracovním místem jich má zkušenost
celá jedna čtvrtina v této věkové kategorii.
Příležitostná práce (casual work)
Jak již bylo řešeno výše, je důvodné se domnívat,
že koncept příležitostné práce je vnímán pracující
veřejností v ČR spíše jako brigádní způsob práce.
Typologie v tomto výzkumu přejatá ze zahraničí
však stanovuje pro tento typ práce předpoklad
nepředvídatelnosti objemu práce a času, kdy
bude práce vykonávána. Tento předpoklad nebyl
pravděpodobně respondenty dostatečně reflektován. To je i důvod, proč ve výzkumu vychází
příležitostná práce jako nejznámější a nejvyužívanější koncept nových forem zaměstnávání. Příležitostnou práci totiž znají dvě třetiny dotázaných
a jedna čtvrtina z nich má s tímto typem zaměstnání osobní zkušenost. Mezi OSVČ uvedla osobní
zkušenost dokonce celá jedna třetina dotázaných.
Kromě OSVČ pak vykazuje praktické zkušenosti
s danou formou práce významně častěji ještě nejmladší věková kategorie.
Pokud jde tedy o osobní zkušenost, příliš rozdílů
mezi sledovanými skupinami zaměstnaných nebylo zjištěno. V případě znalosti jsou rozdíly častější. Povědomí o dané formě mají častěji ženy než
muži, osoby s dokončeným středním vzděláním
a OSVČ oproti zaměstnancům.
Práce na dálku s využitím ICT (ICT
based mobile work)
Práci na dálku zná více než 60 % pracujících
a 16 % pracujících s ní má osobní zkušenost. Zkušenost je častější mezi OSVČ, které takto někdy
pracovaly ve 25 % případů. Práce na dálku je již ze
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své povahy logicky více využívána lidmi s vysokoškolským vzděláním. Ve svém současném zaměstnání pracuje na dálku 16 % vysokoškoláků, ale jen
4 % osob se základním či středním vzděláním bez
maturity. Poprvé to není pouze nejmladší věková
skupina, ale pracující ve věku 30–44 let, kteří mají
s tímto typem práce relativně bohaté zkušenosti.
Každý pátý respondent z obou nejmladších kategorií si již zkusil pracovat na dálku s využitím ICT
technologií. Mezi respondenty ve věku nad 45 let
to byl přibližně jen každý desátý respondent.
Dočasné řízení projektu/úkolu (interim management)
Interim management zná 45 % respondentů. Interim management jako pracovní činnost, která
vyžaduje odbornost a speciální kvalifikaci, je dle
předpokladu známější mezi vysokoškoláky (62 %
dotázaných o této formě práce již slyšelo). Větší
povědomí je rovněž mezi OSVČ a pracujícími lidmi v Praze. Pracující starší 60 let uvádějí významně méně často, že by danou formu řízení znali.
Osobní zkušenost s prací formou interim managementu má 11 % dotázaných. Převažují muži nad
ženami a osoby samostatně výdělečně činné nad
zaměstnanci (viz tabulka č. 14).
Práce na základě voucheru/poukázky
(voucher-based work)
Tento typ práce se v ČR téměř nevyskytuje. Každý
desátý respondent uvádí, že tento typ práce zná,
a pouze 3 % mají osobní zkušenost. V zahraničí je
tento typ práce charakterizován smluvní vázaností několika stran, kdy například obce či stát vydají
poukázku na určitou službu, kterou je třeba zajistit
prostřednictvím firem, respektive OSVČ a firma/
OSVČ pak tuto poukázku využije na mzdové prostředky. Mediálně je známá práce na základě poukázek na jídlo či odběr určeného zboží. Tímto
způsobem jsou v ČR vypláceny některé sociální
dávky a je tedy možné, že si respondenti do definice promítli tento způsob finanční kompenzace.
Navádí k tomu i skutečnost, že s touto formou
zaměstnávání jsou častěji obeznámeni respondenti se základním vzděláním, což nekoresponduje
s ostatními studovanými formami, kde těmi informovanějšími jsou zpravidla vysokoškoláci.
Portfoliová práce (portfolio work)
Portfoliová práce je svou podstatou vlastní zejména osobám samostatně výdělečně činným. Danou
formu pracovní aktivity znala asi jedna třetina respondentů. Jsou to hlavně OSVČ a mladí lidé do
30 let, kteří o tomto způsobu zaměstnávání mají
povědomí.
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Zkušenost s portfolio work má asi 9 % zaměstnaných. Oproti ostatním studovaným formám
nebyly zjištěny výraznější rozdíly v míře zkušenosti s portfoliovou prací dle sociodemografických
charakteristik. Jediný statisticky významný rozdíl

byl logicky zjištěn mezi OSVČ a zaměstnanci. Zatímco mezi OSVČ uvedlo zkušenost s portfoliovou prací 17 % respondentů, mezi zaměstnanci to
bylo pouze 6 %.
Skupinové zaměstnávání/platformy
(crowd employment)
S prací získanou přes on-line platformy (jobs
markets, propojení poptávky klienta a nabídky
pracovníka prostřednictvím platformy, případně
práce ve službách, které platformy zajišťují) má
zkušenost ještě méně respondentů než s portfoliovou prací. Práci přes digitální platformu mělo
někdy zprostředkovanou 6,5 % pracovníků. Znalost dané formy však deklaroval přibližně každý
pátý respondent. Rozdíl je opět patrný podle
věku. Mezi mladými pracovníky do 30 let zná danou formu plná jedna třetina dotazovaných, což
je dvakrát více než ve věkové kategorii 45–59 let.
Mladí lidé mají i více zkušeností z praxe (viz tabulka č. 14). Osobně si práci přes digitální platformy
častěji vyzkoušeli muži (8 %) než ženy (5 %).
Kolaborativní zaměstnávání (collaborative employment)
Tento způsob zaměstnávání zná asi každý pátý
respondent. Povědomí je větší mezi OSVČ
(36 %) a mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi
(32 %). Dále je tento typ pracovní činnosti
nejznámější v rámci nejmladší studované věkové skupiny. Osobní zkušenost s kolaborativním
zaměstnáváním má 9 % respondentů. Častěji si
tímto typem zaměstnávání prošli muži než ženy
a osoby samostatně výdělečně činné.

Sdílení zaměstnanců

Sdílení pracovního
místa

Příležitostná
práce

Mobilní práce
(s ICT)

Dočasné řízení
projektu/úkolu

Práce na základě
voucheru

Portfoliová práce

Skupinové zaměstnání (platformy)

Kolaborativní
zaměstnávání

Tabulka č. 13 Slyšel/a jste někdy o těchto formách zaměstnávání
(% pozitivních odpovědí)?

ZŠ, vyučený/á

21,7

30,1

62,3

49,5

29,5

12,3

23,1

16,8

20,4

SŠ s maturitou,
VOŠ

29,4

43,4

71,1

64,3

50,7

9,0

37,2

21,3

28,7

VŠ

35,4

48,9

63,2

69,1

61,9

7,6

35,4

17,1

31,5

Muži

27,6

34,6

63,3

59,2

44,5

9,2

31,1

18,5

27,2

Ženy

27,5

45,5

70,9

60,3

45,0

11,1

32,6

19,9

24,7

18–29 let

35,4

51,7

68,7

66,5

47,6

17,0

38,9

32,2

38,2

30–44 let

27,4

40,6

66,9

60,5

45,8

10,0

32,1

19,2

26,1

45–59 let

26,3

35,1

65,8

56,1

44,6

8,1

29,7

15,1

22,4

60+ let

15,1

24,7

65,3

58,3

28,8

2,8

23,3

9,6

17,8

Praha

37,5

59,0

69,6

72,4

55,1

13,0

40,2

23,8

34,1

Čechy (bez Prahy)

26,9

35,5

68,4

59,8

44,5

11,1

32,4

18,7

27,5

Morava

25,0

37,6

63,5

55,2

41,5

7,8

28,0

18,0

21,7

Zaměstnanci

26,1

38,7

64,7

57,8

43,7

10,1

28,4

18,9

23,3

OSVČ

32,3

42,2

74,5

67,9

50,7

9,3

45,1

19,0

35,6

Celkem

27,6

39,4

66,7

59,7

44,8

10,0

31,8

19,1

26,1

Úroveň vzdělání

Pohlaví

Věk

Region

Status
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Sdílení zaměstnanců

Sdílení pracovního místa

Příležitostná
práce

Mobilní práce
(s ICT)

Dočasné řízení
projektu/úkolu

Práce na základě voucheru

Portfoliová
práce

Skupinové
zaměstnání
(platformy)

Kolaborativní
zaměstnávání

Tabulka č. 14 Osobní zkušenost (současná i minulá) s novými formami
zaměstnávání (v %)

ZŠ, vyučený/á

8,40

13,90

24,10

11,20

8,00

4,50

7,40

8,00

9,80

V současné práci

4,50

6,30

7,80

4,30

2,50

1,00

2,70

3,30

4,50

SŠ s maturitou,
VOŠ

8,70

15,10

25,20

17,30

11,10

2,70

9,00

6,10

8,20

V současné práci

4,00

6,60

6,20

8,00

2,70

0,80

3,20

2,10

4,00

VŠ

7,20

8,50

22,90

25,20

16,20

1,30

11,20

4,00

10,80

V současné práci

3,60

3,60

7,20

16,20

7,20

0,90

4,90

0,50

6,30

Muži

9.70

13.40

24.80

16.70

13.00

3.10

9.30

7.90

12.10

V současné práci

4.80

5.90

7.00

8.80

4,70

0,90

3,70

3,30

6,20

Ženy

6,80

13,80

23,90

15,90

8,00

3,30

8,00

4,70

5,50

V současné práci

3,30

6,40

6,80

7,00

1,60

0,80

2,80

1,00

2,40

18–29 let

17,10

25,10

31,60

20,40

14,60

6,60

10,80

13,30

13,70

V současné práci

10,90

12,80

10,80

9,50

5,70

1,90

3,80

6,60

9,00

30–44 let

9,50

14,40

24,70

19,60

11,40

3,00

8,00

6,70

9,40

V současné práci

4,20

5,50

6,40

9,20

3,80

0,80

2,50

2,30

4,00

45–59 let

4,80

8,90

21,20

11,80

9,50

2,30

8,70

4,10

7,20

V současné práci

1,70

4,60

6,20

6,20

2,10

0,80

3,70

0,80

3,50

60+ let

0,00

5,60

24,70

9,60

5,50

0,00

9,70

1,40

9,60

V současné práci

0,00

0,00

5,50

5,50

2,70

0,00

5,50

0,00

2,70

13,60

18,50

28,60

25,90

19,50

3,80

10,80

7,60

11,90

V současné práci

8,60

8,10

9,20

15,70

5,40

1,60

5,90

3,80

6,50

Čechy (bez Prahy)

7,90

13,60

25,70

15,30

9,60

3,40

8,70

6,20

10,70

V současné práci

3,70

5,90

7,70

7,10

3,00

0,90

3,30

1,50

4,70

Morava

7,20

11,90

21,50

14,30

9,40

2,60

8,10

6,50

6,50

V současné práci

3,10

5,40

5,20

6,30

3,00

0,60

2,40

2,80

3,70

Zaměstnanci

8,10

13,70

21,70

14,00

9,30

3,50

6,40

6,20

6,30

V současné práci

3,90

6,40

5,60

6,30

2,30

0,90

1,30

2,20

2,20

OSVČ

8,40

11,90

33,80

25,00

16,10

1,50

17,00

6,40

18,40

V současné práci

4,40

3,80

11,70

14,60

7,10

0,70

10,80

2,00

12,00

Celkem

8,40

13,60

24,40

16,30

10,80

3,10

8,80

6,50

9,20

V současné práci

4,10

6,00

6,90

7,90

3,30

0,90

3,30

2,30

4,60

Úroveň vzdělání

Pohlaví

Věk

Region
Praha

Status
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Pozn.: Data v první řádce ukazují jakoukoliv zkušenost s prací v nových formách (tj. minulou i současnou zkušenost dohromady);
data ve druhé řádce ukazují podíl osob, které pracují prostřednictvím nových forem zaměstnávání v současné práci.

4.3 Jaká je otevřenost pracující populace vůči novým
formám zaměstnávání?
Obavy z nových forem zaměstnávání má přibližně jedna pětina zaměstnaných, kteří uvedli, že by
v nových formách zaměstnávání pracovat nechtěli. Zbylí respondenti se dělí na dvě početně
velmi podobné skupiny, z nichž jedni by pracovat
prostřednictvím nových forem práce byli ochotni
(41 %) a druzí, kteří nevědí (39 %). Relativně vysoké zastoupení v odpovědích v kategorii „nevím“ lze odůvodnit i tím, že jsme se ptali i na nové
formy zaměstnávání obecně, a tedy přijatelnost
některé ze studovaných forem práce nemusí znamenat přijatelnost formy jiné.
Muži relativně častěji (ve 44 %) než ženy (ve
38 %) deklarovali, že by byli ochotni pracovat
v nových formách zaměstnávání. U žen převažují

nevyhraněné respondentky (43 %). Ochota pracovat prostřednictvím nových forem zaměstnávání je také větší u lidí z velkých měst. V hlavním
městě Praze je to dokonce více než polovina zaměstnaných (55 %), kteří by byli ochotni pracovat
v některé z nových forem zaměstnávání. Zároveň
to jsou častěji OSVČ, které deklarovaly o 10 p. b.
vyšší zájem a ochotu takto pracovat v porovnání se zaměstnanci (39 % pozitivních odpovědí).
Zaměstnanci jsou více než OSVČ nevyhranění
a na otázku odpovídali relativně častěji variantou
„nevím“. Z grafů č. 6 a 7 je také zřejmé, že to
jsou zejména mladí lidé do 44 let a lidé s alespoň
maturitním vzděláním, kteří se nebojí vyzkoušet
nové pracovní formy.

Graf č. 6 Ochota přijmout práci v nových formách zaměstnávání podle věku (%)

18–29 LET

51

30–44 LET

16

47

45–59 LET

17

32

60+ LET

33

35

23

23

45

38

Ano

Ne

38

Nevím

Zdroj: NFZ 2018 – šetření mezi zaměstnanými.

Graf č. 7 Ochota přijmout práci v nových formách zaměstnávání podle vzdělání (%)
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Zajímalo nás také, zda určitá nespokojenost, respektive frustrace ze současného zaměstnání,
ovlivňuje ochotu případného přijetí práce prostřednictvím nových forem zaměstnávání. Tato
„frustrace“ byla měřena skrze úroveň souladu
schopností a dovedností respondenta a nároků,
které jsou na něj v práci kladeny. Analýza dle těchto kritérií ukázala, že nové formy zaměstnávání lákají dvě odlišně polarizované skupiny zaměstnanců (viz graf č. 8). První skupinou jsou středoškolsky
vzdělaní lidé, kteří budou v nových formách zaměstnávání hledat nové pracovní zkušenosti, ale
možná i zdroj přivýdělku. Tito zaměstnanci mají
v současnosti zaměstnání, ve kterém nemohou
uplatnit své schopnosti a dovednosti. Pravděpodobně jsou mezi nimi mladší zaměstnanci, jelikož
necelá polovina (44 %) mladých do 30 let, kteří by
se nebránili hledat práci prostřednictvím nových
forem zaměstnávání, se o sobě domnívá, že jejich
současné dovednosti a schopnosti jim umožňují plnit náročnější úkoly. Ve věku 30 a více let je

takových lidí jen 18 %. Zaměstnanci ve středním
věku, ale i starší zaměstnanci totiž mají v současném zaměstnání většinou své schopnosti a dovednosti s pracovními nároky sladěné. Druhou
skupinou jsou pravděpodobně lidé, kterým půjde
zejména o novou motivaci v práci a nově získané
zkušenosti, případně začínají s podnikáním. Jak totiž ukazuje analýza, pochybnosti o svém vzdělání
a kvalifikaci mají paradoxně nejčastěji ti s nejvyšším ukončeným vzděláním. „Vím, že nic nevím“ platí tedy i v analýze sladění nároků práce
a dovedností pracovníků a zaměstnanců. Těch
nespokojených s úrovní svých znalostí bylo mezi
ochotnými pracovat prostřednictvím nových forem zaměstnávání více než mezi nerozhodnutými,
respektive těmi s negativním názorem.
Výše uvedené závěry platí zejména pro zaměstnance, u osob samostatně výdělečně činných nejsou takto výrazné rozdíly patrné.

V případě, že byste hledal/a práci, byl/a byste ochotný/ná
přijmout práci v NFZ?

Graf č. 8 Ochota přijmout práci v nových formách zaměstnávání
podle souladu pracovních požadavků a schopností (%)

ANO

NE

NEVÍM

18

11

46

36

70

13

63

Pro dobré zvládnutí svých povinností potřebuji další školení.

Mé současné schopnosti jsou dostatečné pro zvládnutí mých povinností.
Mám dovednosti, které by mi umožnily plnit náročnější úkoly.

Zdroj: NFZ 2018 – šetření mezi zaměstnanými.
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19

24

Analýza důvodů pro práci v nových formách
zaměstnávání ukazuje, že pracovní aktivita prostřednictvím těchto forem není zpravidla vynucená. Nejčastěji zmiňovaným důvodem, proč jsou
lidé ochotni pracovat v nových formách zaměstnávání, je získat pracovní zkušenost (tři čtvrtiny
respondentů ochotných pracovat v uvedených
formách zvolily tuto možnost). Další důvod, který
se jeví jako stěžejní, je možnost navýšit si skrze
tuto práci svůj příjem (dvě třetiny respondentů).
Za okrajovou lze naopak považovat situaci, kdy
zaměstnavatel donutí zaměstnance k tomu, aby
namísto standardního pracovního poměru přijal
nové způsoby zaměstnávání. Stejně tak respondenti často nespatřují práci v nových formách
zaměstnávání jako náhražku za nedostupný standardní pracovní poměr. Tyto výsledky však mohou být silně ovlivněny ekonomickou konjunkturou v době výzkumu a zároveň velmi nízkou
mírou nezaměstnanosti.

Lze tedy shrnout, že převládá spíše pozitivní motivace k tomu, přijmout zaměstnání vázané na nové
prostředí trhu práce. Hlubší analýzou jednotlivých
aspektů, které považují lidé ochotní pracovat
v nových organizačních formách za důležité pro
přijetí dané práce, byla vyprofilována typologie
respondentů podle jejich převažující motivace.
Zvolený způsob analýzy nám poukáže na skupiny trhu práce, které mohou být více ohroženy
negativními aspekty vázanými na nové formy zaměstnávání. Jedná se zejména o celkově sníženou
ochranu zaměstnanců obecně. Nejistota v mnoha
směrech provází i OSVČ skrze nepředvídatelnou
pracovní dobu, nejistotu v objemu zakázek a s tím
spojenou i finanční nejistotu.

Graf č. 9 Proč byste hledal/a práci v nových formách zaměstnávání?
Jaké byste pro to měl důvody? (%)

CHCI ZÍSKAT PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI.

73

VYBRAL/A JSEM SI TUTO FORMU, ABYCH VYLEPŠIL/A SVŮJ PŘÍJEM.

64

JSEM PROFESNĚ MOTIVOVÁN/A BÝT TAKTO ZAMĚSTNÁN/A.

BYL/A JSEM K TOMU ZAMĚSTNAVATELEM DONUCEN/A NAPŘ. Z DŮVODU SNÍŽENÍ
NÁKLADŮ NA PRACOVNÍ MÍSTO.

Souhlas

33

36

NENÍ MOŽNÉ NAJÍT „STANDARDNÍ“ PRACOVNÍ MÍSTO.

27

20

Ani souhlas/ani nesouhlas

19

23

26

25

16

23

45

22

14

20

43

PREFERUJI TENTO STYL PRÁCE.

ZAČÍNÁM PODNIKAT, A TOTO JE PRVNÍ KROK.

14

49

52

55

Nesouhlas

Zdroj: NFZ 2018 – šetření mezi zaměstnanými.

Hierarchickou klastrovou analýzou, kam vstoupily
indikátory vysvětlující motivaci pro potencionální přijetí zaměstnání s atributy vlastními novým
formám zaměstnávání, se nám výběrový soubor
respondentů rozdělil na čtyři hlavní skupiny. Prostřednictvím kontingenčních tabulek a pomocí

Pearsonova chí-kvadrát testu jsme pro každou
skupinu respondentů určili její typ podle motivace
k práci v nových formách zaměstnávaní. Tabulka
č. 15 ukazuje indikátory v dotazníku, které představují důvody pro práci ve zde studovaných nových formách.
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Tabulka č. 15 Indikátory vstupující do klastrové analýzy
Q13_1 Není možné najít „standardní“ pracovní místo
Q13_2 Chci získat pracovní zkušenosti
Q13_3 Preferuji tento styl práce
Q13_4 Byl/a jsem k tomu zaměstnavatelem donucen/a např. z důvodu snížení nákladů na pracovní místo
Q13_5 Vybral/a jsem si tuto formu, abych vylepšil/a svůj příjem
Q13_6 Jsem profesně motivován/a být takto zaměstnán/a
Q13_7 Začínám podnikat, a toto je první krok.

Vymezení převažujících motivačních činitelů a typologie respondentů:
1) Peníze jako hlavní motivační činitel
– klastr je sycen zejména položkou Q13_5 a částečně i položkami Q13_1 a Q13_2
Tato skupina respondentů je tvořena statisticky
významně více zaměstnanci, převažují v ní ženy
a osoby ve středním věku (45-49 let). Naopak
je zde významně méně mladých lidí. Jedná se
o osoby mající alespoň příležitostně druhou práci.
2) Příležitost pro kariérní a profesní rozvoj - klastr je sycen položkami Q13_2,
Q13_6 a Q13_7
Pozitivní náhled na nové formy zaměstnávání
je vlastí zejména skupině osob samostatně výdělečně činných. Osoby, které spatřují v nových
formách organizace práce příležitosti, jsou navíc
zvyklé mít vedle svého hlavního zaměstnání ještě
další pravidelnou pracovní činnost.
3) Donucení vnějšími okolnostmi/východisko z nouze – klastr sycen položkami
Q13_1 a Q13_4
Jedná se především o muže bez rozdílu jejich
příslušnosti k zaměstnaneckému statusu nebo
OSVČ. Respondenti z této skupiny častěji pracují
v soukromém sektoru a byli by ochotní také akceptovat práci na černo.
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4) Důvody, které neznáme – klastr respondentů, kteří se neidentifikovali ani s jednou
z nabízených možností.
Tito respondent jsou sice ochotní přijmout práci
v některé z námi studovaných forem zaměstnávání, ale jejich motivace bude pravděpodobně
jiného charakteru, než bylo obsaženo v otázkách.
Jedná se pravděpodobně o pracovníky s jistotou
pracovního místa. Jsou zde častěji vysokoškoláci,
zaměstnanci a respondenti bez potřeby vedlejšího pracovního poměru. Tito respondenti o sobě
deklarují, že by si našli snadno jinou, stejně placenou práci a neakceptovali by práci na černo.

Graf č. 10 Dendrogram – hierarchická klastrová analýza založená na sedmi proměnných operacionalizujících důvody práce v nových formách zaměstnávání
(vymezení 4 klastrů respondentů)
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46) Odpovědi “denně”
a “několikrát týdně” byly
z analytických důvodů
sloučeny. V textu je pak tato
nová kategorie (frekvence)
označována jako “velmi častá”
práce na vybraném místě
výkonu práce.

4.4 Distanční práce z hlubší perspektivy
Grafy č. 11 a 12 ukazují, že převažující místo výkonu práce se mezi zaměstnanci a OSVČ výrazně liší.
Devět z deseti zaměstnanců vykonává svou práci
převážně (alespoň několikrát do týdne) v prostorách zaměstnavatele. Mezi OSVČ je práce na
jednom místě v prostorách firmy v dané frekvenci
zastoupena o něco méně (70 %). Pravidelně na
denní bázi a často během týdne pracuje v prostorách klienta 14 % zaměstnanců a 37 % OSVČ.
Data indikující práci z domova a práci na dálku
jen potvrzují skutečnost, že OSVČ jsou mnohem
více prostorově flexibilní než zaměstnanci. Doma

pracuje velmi často46 13 % zaměstnanců a 55 %
OSVČ. Častou práci z veřejných prostor pak deklarovalo 6 % zaměstnanců a 12 % OSVČ.
Z dat je však zřejmé, že realita je poněkud komplexnější a zejména OSVČ jsou relativně flexibilní,
pokud jde o místo, odkud pracují. Lze předpokládat, že střídání místa výkonu práce probíhá
i během jednoho dne. V následující analýze jsme
se proto zaměřili na pravděpodobné kombinace
místa výkonu práce.

Graf č. 11 Místo výkonu práce – zaměstnanci (v %)
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Zdroj: NFZ 2018 – šetření mezi zaměstnanými.

Jelikož nás díky zaměření studie zajímá zejména
mobilní práce, budeme tedy pracovat s proměnnou, která slučuje práci z domova a práci z veřejných prostor. Jedna čtvrtina pracující populace
v ČR vykonává svou práci denně či několikrát do
týdne z domova, případně z jiných veřejných míst
(nebereme v úvahu prostory klienta). Podíl je
výrazně vyšší u osob samostatně výdělečně činných, kde na dálku na denní bázi či frekventovaně
během týdne pracovalo 58 % respondentů. V za-
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městnanecké populaci to bylo pouze 17 % respondentů. Pokud respondenti uváděli, že pracují
často z domova nebo z jiných veřejných prostor
na dálku, pak se jedná z větší části o práci, kdy se
zároveň často vyskytují i v prostorách zaměstnavatele či ve svých vlastních obchodních/firemních
prostorách (v případě OSVČ). Výlučně či se značnou převahou vykonává svou práci na dálku pouze 3 % zaměstnanců a 18 % OSVČ (viz graf č. 13).

Graf č. 12 Místo výkonu práce – OSVČ (v %)
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Zdroj: NFZ 2018 – šetření mezi zaměstnanými.

Graf č. 13 Převažující místo výkonu práce a případné kombinace (%)
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Zdroj: NFZ 2018 – šetření mezi zaměstnanými.

Dalším krokem analýzy bylo zjistit, jaké skupiny zaměstnanců pracují převážně na dálku, respektive
kombinují na každodenní bázi práci v prostorách
zaměstnavatele a práci na dálku. Stejné souvislosti
jsme zjišťovali i pro OSVČ.
Relativně častější je práce na dálku mezi zaměstnanci s termínovanou pracovní smlouvou, případně s dohodou o pracovní činnosti. Téměř polovina respondentů, kteří pracovali pouze na dohodu

o pracovní činnosti, pracovala na dálku alespoň
několikrát týdně (u poloviny z nich se nejednalo
o výlučnou práci na dálku, tj. nacházeli se frekventovaně i v prostorách svého zaměstnavatele).
Zatímco u pracovníků s pracovní smlouvou na
dobu neurčitou je podíl práce na dálku, ať již
kombinované nebo nekombinované, 15 %, u zaměstnanců s pracovní smlouvou na dobu určitou
byl tento podíl 24 %. Práce na dálku je častější
ve službách než v průmyslu. Od toho se logicky
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Graf č. 14 Místo výkonu práce podle vybraných charakteristik - zaměstnanci (%)
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Zdroj: NFZ 2018 – šetření mezi zaměstnanými.

odvíjí i skutečnost, že pokud je zaměstnanec členem odborů, je pravděpodobnost, že bude mít
možnost pracovat na dálku nižší než zaměstnanci,
kteří v odborech nejsou. Mezi prací ve veřejném
a soukromém sektoru nebyly zjištěny statisticky
významné rozdíly. Analýza dále ukazuje, že na dálku pracují podobně často muži i ženy. Muži a ženy
se však liší v četnosti práce v prostorách klienta (viz
graf č. 13), kam docházejí více pracovat muži. Práce
na dálku naopak nesouvisí s velikostí místa bydliště,
respektive regionem, kde respondent bydlí.
Místo výkonu práce, které je kombinací práce
v prostorách zaměstnavatele a distanční práce,
a to vše minimálně několikrát týdně, je charakterističtější pro vysokoškolsky vzdělané zaměstnance. Naopak, zaměstnanci se základním vzděláním
pracují oproti ostatním více v prostorách klientů
(viz graf č. 14).

stránka 44
Výzkum penetrace povědomí
a zkušeností s novými formami
zaměstnávání v populaci
zaměstnaných (zaměstnanci
a OSVČ)

U zaměstnanců, kteří uvádějí, že každodenně,
případně několikrát v týdnu pracují v kombinovaném režimu (na dálku i u zaměstnavatele), se
častěji objevoval souhlas s výrokem, že požadavky
v zaměstnání mají negativní vliv na jejich osobní život. Je pravděpodobné, že tito zaměstnanci si nosí
práci domů a dohánějí resty. Týká se to zejména
mužů (viz graf č. 15). Téměř polovina z těch, kteří
uvedli, že pracují často jak na dálku, tak v prosto-

rách zaměstnavatele, pociťuje negativní vliv práce
na jejich osobní život. Naopak, pokud muži pracovali pouze na dálku, pak byla kolize práce a osobního života vnímána jako nejméně problematická.
U žen statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými místy výkonu práce podle negativního vlivu
práce na jejich osobní život nebyly zaznamenány.
V této souvislosti jsme zkoumali průměrnou délku pracovní doby, která se však mezi zaměstnanci
podle místa výkonu práce významně neodlišovala. Statisticky významné rozdíly byly zaznamenány pouze v průměrné četnosti víkendové práce,
kdy zaměstnanci, kteří pracovali kombinovaně či
pouze distančně vykazovali průměrně vyšší počet
odpracovaných dnů během víkendů v měsíci.

Graf č. 15 Místo výkonu práce a negativní vliv na osobní život – zaměstnanci (%)
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U osob samostatně výdělečné činných je místo
výkonu práce závislé na vzdělání respondenta.
Osoby s vysokoškolským vzděláním statisticky významně častěji pracují distančně (čtvrtina OSVČ
s vysokoškolským vzděláním pracuje výlučně na
dálku), případně distančně v kombinaci s prací
ve své kanceláři/provozovně. Výlučně z domova
nebo jiného veřejného prostoru pracují rovněž
častěji ženy než muži (22 % vs 15 %). Stejně jako
u zaměstnanců je distanční práce doménou zejména ve službách (viz graf č. 16).

Stejně jako u zaměstnanců nebyl u osob samostatně výdělečně činných zaznamenán vliv místa
bydliště, respektive jeho velikosti na převažující
místo výkonu práce. Statisticky významné rozdíly
nebyly zjištěny ani podle věku respondenta, stejně
jako podle příslušnosti k profesní organizaci.

Graf č. 16 Místo výkonu práce podle vybraných charakteristik – OSVČ (%)
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Zdroj: NFZ 2018 – šetření mezi zaměstnanými.
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13

U osob samostatně výdělečně činných zjišťujeme spíše opačný trend. U mužů, kromě těch, kteří
převážně vykonávají práci přímo u klientů, je pociťován negativní vliv práce na osobní život v podobné míře bez ohledu na to, zda pracují doma,
u sebe v kanceláři/provozovně nebo místa kombinují. Ženy podnikatelky však vnímají negativní

vliv práce v osobním životě intenzivněji, pokud
vykonávají práci na dálku (z domova či veřejných
prostor). Pracuje-li žena podnikatelka převážně
na jednom místě ve své provozovně mimo domov, pak se nedomnívá, že by byl vliv práce na její
osobní život negativní (viz graf č. 17).

Graf č. 17 Místo výkonu práce a negativní vliv na osobní život – OSVČ (%)
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Stejně jako u zaměstnanců je i u OSVČ pracujících distančně častější práce o víkendech než
u OSVČ, kteřé pracují na jednom místě v provozovně nebo kanceláři. Obvyklá týdenní pracovní
doba se podle místa výkonu práce u OSVČ nelišila.
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4.5 Povědomí o sdílené ekonomice/platformy
Obecná znalost on-line platforem jako prostředníka mezi nabídkou a poptávkou, a to nejen v souvislosti se situací, kdy je komoditou pracovní síla,
byla zjišťována pomocí samostatné otázky. Znění
otázky přímo obsahovalo nápovědu na nejznámější a nejvyužívanější on-line platformy, jakými
jsou UBER a AirBnB. Pouze 1 % respondentů
uvedlo, že jsou členy on-line platforem, a že toto

členství pro ně představuje zdroj příjmu. Kromě
samotných členů pak on-line platformy využívá
na pravidelné bázi asi 21 % respondentů. Povědomí o tom, že tyto on-line služby existují, má
56 % respondentů, kteří však nikdy služby nevyužili. Respondentů, kteří koncept platforem neznají
a nikdy o nich neslyšeli, je 22 %.

Graf č. 18 Povědomí a zkušenosti s on-line platformami
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Zdroj: NFZ 2018 – šetření mezi zaměstnanými.

V rámci celé ČR závisí využívání a celkové povědomí o on-line platformách na vzdělání a věku.
On-line platformy využívají v porovnání s ostatními vzdělanostními skupinami (bez maturity
11 %) častěji vysokoškoláci (29 %). Zkušenost
s využitím on-line platforem klesá s rostoucím věkem. Zajímavý je i fakt, že sice více žen než mužů
o tomto druhu služeb nikdy neslyšelo, ale více žen
než mužů zároveň uvedlo, že on-line platformy
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využívají. Přístup k on-line platformám je specifický v Praze. O těchto službách neslyšelo jen
7 % Pražanů a naopak 51 % Pražanů má zkušenost s využíváním on-line platforem. Mezi mladými Pražany do 30 let je taková zkušenost dokonce na úrovni 60 % (viz graf č. 19). Překvapující
je i zjištění, že v Praze mají lidé podobnou míru
zkušenosti s on-line platformami bez ohledu na
vzdělání, pohlaví či jejich pracovní status.

Graf č. 19 Podíl respondentů využívajících on-line platformy - Praha a ČR (%)
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Zdroj: NFZ 2018 – šetření mezi zaměstnanými.

4.6 Ochota akceptovat obcházení zákona
v pracovněprávních vztazích
Některé z nových forem zaměstnávání zejména
příležitostná práce a práce prostřednictvím on-line platforem, ale také ostatní činnosti, kde je
smluvní vztah založen na dohodách konaných
mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce), jsou spojeny
s řadou nekalých praktik. Ve výzkumu nás tedy
zajímalo, kolik lidí z populace zaměstnaných je
ochotných na tyto praktiky přistoupit a u jakých
skupin pracovníků lze takové chování očekávat.
V případě, že by respondent hledal práci, byla
ochota přijmout práci na černo bez smlouvy poměrně vysoká. Každý pátý dotázaný by byl ochoten takovou práci přijmout a 13 % dotázaných si

nebylo jistých a odpovědělo variantou „nevím“.
Ještě vyšší tolerance je v české populaci zaměstnaných vůči vyplácení části mzdy tzv. na ruku bez
evidence a nutnosti příslušných odvodů. Téměř
polovina dotázaných (47 %) by byla ochotná akceptovat při hledání práce tento způsob odměňování a dalších 16 % si není jistých.
Mírně vyšší tolerance práce na černo je mezi
OSVČ oproti zaměstnancům (22 % OSVČ
ochotných přijmout práci bez kontraktu vs
18 % zaměstnanců). V případě vyplácení dvojí mzdy však statisticky významné rozdíly mezi
OSVČ a zaměstnanci nebyly zaznamenány.

Graf č. 20 Pokud byste hledali práci, byli byste ochotni přijmout? (%)
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Zdroj: NFZ 2018 – šetření mezi zaměstnanými.
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Práci na černo by spíše přijali muži než ženy
(22 % vs 15 % kladných odpovědí). Ochota pracovat na černo se liší podle věku. Je však nutné mít
na zřeteli, že dochází zároveň k interkorelaci s pohlavím. Zatímco u mužů nebyla jak u zaměstnanců,
tak u OSVČ prokázána souvislost ochoty pracovat na černo s věkem, u žen tato ochota s věkem
prudce klesá, a to jak u žen zaměstnankyň, tak
u žen podnikatelek. Překvapivě vzdělání nehrálo
u ochoty přijmout práci na černo významnou roli
a paradoxně se v postoji vůči práci na černo neodrazila ani nejistota respondentů, kteří deklarovali, že by v následujících 6 měsících mohli o práci
přijít. Sektorově je o něco vyšší ochota pracovat
bez smlouvy u zaměstnanců v zemědělství. Mezi
OSVČ to je sektor stavebnictví, v němž jsou pracovníci převážně ochotni pracovat bez kontraktu.

být dostatečně ohodnoceni za svou práci. Tento
faktor je však podstatný u OSVČ. Pokud se totiž
OSVČ cítí být za svou práci dostatečně ohodnoceny, jejich tolerance k práci na černo významně
klesá. Mezi OSVČ, které se cítí být v práci dobře
ohodnoceny, by souhlasilo s případnou prací bez
smlouvy pouze 15 % z nich. Naopak u těch, kde
přetrvává z finančního ohodnocení jejich práce
frustrace, by bylo ochotných přijmout práci na
černo celých 32 % respondentů.
Práce tzv. na dohodu, tedy mimo pracovní poměr, indikuje rovněž větší toleranci přijmout práci
na černo bez smluvního vztahu. Mezi pracovníky
s tímto typem kontraktu jich 38 % bylo ochotných pracovat na černo.

Ochota pracovat na černo je v závislém postavení
zaměstnanců stejná bez ohledu na to, zda se cítí

Graf č. 21 Podíl osob ochotných akceptovat práci na černo
bez smlouvy, podle pohlaví a věku (%)
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Zdroj: NFZ 2018 – šetření mezi zaměstnanými.

Graf č. 22 Byli byste ochotni akceptovat práci, kde by část mzdy
byla vyplácena tzv. „na ruku“, mimo evidenci? (%)
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Přijmout práci, kde je část mzdy vyplácená tzv.
na ruku, jsou méně ochotní vysokoškoláci a ženy.
Mezi OSVČ a zaměstnanci nebyly v tomto směru zaznamenány rozdíly. Zatímco vysokoškolsky
vzdělaní pracovníci by byli ochotní přistoupit na
vyplácení části mzdy tzv. na ruku pouze ve 34 %
případů, pracovníci s nižším vzděláním ve 47 %,
respektive 48 % případů (viz graf č. 22). Názorové rozdíly mezi muži a ženami jsou markantnější
u OSVČ, kde by 51 % mužů, ale jen 38 % žen
přijalo práci, kde by část odměny nebyla deklarována. Ochota přistoupit na vyplácení dvojí mzdy
klesá s věkem. Zaměříme-li se na základní socio-demografické charakteristiky, pak nejvyšší podíl
(68 %) tolerantních osob vůči dvojímu vyplácení

mzdy je mezi zaměstnanci – středoškolsky vzdělanými muži ve věku 18–29 let.
Práce, kdy je výše mzdy dorovnávána tzv. v obálce, je přijatelnější pro osoby, které jsou zvyklé si
přivydělávat, a to jak pravidelně, tak i pouze příležitostně. Stejně tak je zvýšená tolerance této
praktiky mezi zaměstnanci, kteří uvedli, že jsou
ochotní pracovat v nových formách zaměstnávání. U OSVČ se tato souvislost objevuje obráceně.
Ti, kteří uvedli, že by v nových formách zaměstnávání nechtěli pracovat, zastávají častěji názor, že
by práci, kde by část příjmu nebyla deklarována,
nepřijali.

47) Podle dat VŠPS (2018) je
rozdíl mezi OSVČ a zaměstnanci v průměrné obvykle
odpracované době ještě vyšší.
OSVČ v průměru odpracují týdně 46,4 hodin, tedy
téměř o 6 hodin více, než je
obvyklá týdenní pracovní doba
zaměstnanců.

4.7 Subjektivní vnímání kvality práce
Výjimkou možné ztráty práce (která je hodnocena jako velmi málo pravděpodobná), hodnotí
negativně jednotlivé aspekty kvality pracovního
života vždy 30–40 % respondentů (viz graf č. 23).
Na nedostatečné finanční ohodnocení si stěžuje
asi 37 % respondentů a na stresovou zátěž 41 %
respondentů. Negativně je ovlivněn osobní život
pracovními nároky u 28 % dotazovaných.
Osobám samostatně výdělečně činným je často
připisována zhoršená kvalita pracovního života
bez ochranné pracovněprávní legislativy, které se
těší zaměstnanci. Výsledky naší analýzy však s výjimkou většího počtu obvykle odpracovaných ho-

din (OSVČ v průměru odpracují týdně 44,8 hodin, tedy o 4,5 hodiny více, než je obvyklá týdenní
pracovní doba zaměstnanců)47 tato zjištění nepotvrzují. OSVČ také častěji než zaměstnanci pracují
v noci nebo o víkendech. Tím však výčet negativ,
které jsme mohli v našem výzkumu zjistit, končí.
Mezi OSVČ a zaměstnanci nebyly zjištěny rozdíly v subjektivně pociťovaném stresu, v pracovní
jistotě, případě ve vlivu pracovních povinností
na jejich osobní život. Naopak, OSVČ jsou více
spokojeny s ohodnocením za svou práci. Polovina
z nich souhlasí s výrokem, že je dobře ohodnocena za svou práci. Mezi zaměstnanci pozitivně
odpovědělo pouze 37 % respondentů.

Graf č. 23 Hodnocení vybraných aspektů kvality pracovního života (%)
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4.8 Postoje k pracovnímu právu a daňové legislativě
Oblastí, která je považována za velmi důležitou ve
vztahu k novým formám zaměstnávání a která je
často předmětem odborných i veřejných diskusí,

je úprava případně vznik nové legislativy, zejména
v daňové a pracovní oblasti

Graf č. 24 Je podle vás současné daňové a pracovní právo vzhledem
k novým formám zaměstnávání restriktivní? (%)
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Zdroj: NFZ 2018 – šetření mezi zaměstnanými.

Stávající platnou pracovněprávní úpravu hodnotí
jako omezující pro sledované formy zaměstnávání 18 % dotázaných. Naopak, 25 % dotázaných
ji za omezující nepovažuje. Současně 58 % dotázaných respondentů uvádí „nevím“. Tato skupina pravděpodobně právní úpravu nezná, a tudíž
nedokáže posoudit její vliv. Hodnocení stávající
pracovněprávní úpravy se z hlediska toho, zda se
jedná o zaměstnance, nebo o osobu samostatně výdělečně činnou, neliší. Stejně tak se postoje
vůči pracovněprávní úpravě neliší v jednotlivých
sektorech národního hospodářství. Určité rozdíly
byly zaznamenány až z hlediska vzdělání, vysokoškoláci jsou k pracovnímu právu více kritičtí – 23%
z nich považuje na rozdíl od celé ekonomicky aktivní populace stávající úpravu pro nové formy
zaměstnávání za omezující. U středoškoláků bylo
zaznamenáno významně vyšší procento (28 %)
těch, kteří naopak stávající úpravu za omezující
nepovažují. Lidé bez maturity se v problematice
pracovního práva méně orientují, významně více,
tj. 64 % jich na předloženou otázku nedokázalo
odpovědět.
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Daňovou právní úpravu považuje vzhledem
ke sledovaným novým formám zaměstnání za
omezující 22 % respondentů. Současně cca
17 % dotázaných ji za omezující nepovažuje
a 61 % respondentů nemá na předloženou otázku názor a volí odpověď „nevím“. Neschopnost
posoudit vliv legislativy týkající se daní je významně vyšší u zaměstnanců (64 %) a naopak nižší
mezi samostatně výdělečně činnými (52 %). Podnikatelé současně častěji (30 %) považují daňové
předpisy za omezující. Obdobné rozdíly byly zaznamenány i z hlediska vzdělání. Na předloženou
otázku odpovědělo „nevím“ 69 % respondentů
se základním vzděláním a naopak respondenti se
středoškolským vzděláním volili tuto odpověď
oproti celé populaci ekonomicky aktivních měně
často (57 %). Současně středoškoláci hodnotili
častěji (19 %) daňovou legislativu jako vyhovující.

4.9 Současné požadavky trhu práce na získání
dobrého zaměstnání
Výzkumné závěry je nutné číst v kontextu současných specifických podmínek na trhu práce v ČR.
Data byla sbírána v době ekonomické konjunktury a rekordně nízké nezaměstnanosti. Sami zaměstnavatelé přiznávají, že nad nimi v této době
mají zaměstnanci navrch, jelikož volná pracovní
síla je vzácná a zaměstnavatelé mají problém najít
dostatek pracovních sil na plnění zakázek. Tento
stav ilustruje příhodně jen velmi nízké procento (9 %) respondentů, kteří souhlasí s výrokem,
že by v příštích 6 měsících mohli přijít o práci,
a naopak poměrně značná část respondentů
(více než polovina) je přesvědčena, že kdyby přišli
o práci, snadno by si našli práci stejně placenou.
S výrokem nesouhlasilo pouze 17 % respondentů.
Přesto se zaměstnaní shodnou, že pro získání
dobrého zaměstnání je v současnosti nutné splnit určitá kritéria. Jsou to zejména komunikační
dovednosti, které vedou žebříček dovedností

nutných pro získání dobrého zaměstnání. Komunikační dovednosti považuje za důležité 95 %
respondentů. Hned za dovedností, která se svým
charakterem řadí do tzv. soft skills, je čistě technická dovednost, a sice používání IT, které vidí
jako důležité 88 % respondentů. IT dovednosti
dokonce mírně předběhly i doposud velmi zásadní dovednost, kterou je znalost cizích jazyků.
Znalost cizích jazyků jako kritérium pro získání
dobrého zaměstnání je považována za důležitou
mezi 84 % respondentů. Specifické dovednosti, jakými jsou znalost podnikatelského prostředí
(62 %) a znalost účetnictví (44 %), logicky nezískaly již takovou podporu.
Respondenti se mohli otevřeně vyjádřit, pokud
jim některé dovednosti chyběli. Za pozornost
stojí, že v kontextu našeho výzkumu více respondentů uvedlo spontánně flexibilitu jako dovednost pro získání dobrého zaměstnání.

4.10 Závěry z kvantitativního šetření o nových
formách zaměstnávání
• Nejširší povědomí, pokud jde o námi vymezené spektrum nových forem zaměstnávání, měli
zaměstnaní o příležitostné práci (67 % respondentů se s touto formou práce setkalo, případně
o ní slyšelo), dále o mobilní práci na základě ICT
technologií (60 % souhlasných odpovědí) a téměř
polovina respondentů (45 %) znala i dočasné řízení projektů. V poměrně silném povědomí jsou
i sdílená pracovní místa (40 % respondentů tento
způsob organizace práce zná).
• Respondenti téměř neznali práci založenou
na poukázkách, o které někdy slyšelo jen 10 %
zaměstnaných, ale ani práci na základě platforem
(pouze 19 % respondentů odpovědělo, že tuto
formu zná).
• S většinou studovaných nových forem zaměstnávání se již někdy setkali častěji mladí lidé do 30
let, vysokoškoláci, osoby samostatně výdělečně
činné a pracující v hlavním městě Praze.V naprosté většině (s výjimkou sdíleného pracovního místa
a příležitostné práce) není pohlaví respondenta
určující pro znalost nové formy zaměstnávání.
• Nejčastější osobní zkušenost mají zaměstnaní
s příležitostnou prací (ale předpokládáme, že ji
chápou jako brigádní práci) a s mobilní prací na
dálku pomocí ICT technologií (každý šestý za-

městnanec). Téměř 14 % pracujících má za svou
pracovní kariéru zkušenost se sdíleným pracovním místem a 11 % s dočasným řízením projektu. Naopak, nejmenší zkušenosti má pracovní síla
v ČR s prací založenou na poukázkách a s prací
na základě platforem.
• Stejně jako v případě povědomí je i osobní zkušenost s většinou nových forem zaměstnání častější u mladých lidí, pracujících v Praze a samostatně výdělečných osob. S některými formami mají
více osobních zkušeností muži než ženy.
• Obavy z nových forem zaměstnávání má přibližně jedna pětina zaměstnaných, kteří uvedli,
že by v nových formách zaměstnávání pracovat
nechtěli. Více než 40 % respondentů by bylo
ochotných pracovat prostřednictvím nových forem práce. Ti, kteří nevědí, tvoří podobně velkou
skupinu (39 %).
• Ochotní pracovat v nových formách zaměstnávání jsou opět častěji OSVČ, spíše muži než ženy
a respondenti z Prahy. Rovněž se jedná o osoby,
které jsou již nyní zvyklé mít více než jedno zaměstnání/pracovní činnost.
• Pracovní aktivita prostřednictvím nových forem
zaměstnávání není zpravidla vynucená. Nejčastě-
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ji zmiňovaným důvodem, proč jsou lidé ochotni
pracovat v nových formách zaměstnávání, je získat pracovní zkušenost (tři čtvrtiny respondentů
ochotných pracovat v uvedených formách zvolily
tuto možnost). Další důvod, který se jeví jako stěžejní, je možnost navýšit si skrze tuto práci svůj
příjem (dvě třetiny respondentů). Za okrajovou
lze naopak považovat situaci, kdy zaměstnavatel
donutí zaměstnance k tomu, aby namísto standardního pracovního poměru přijal nové způsoby
zaměstnávání.
• Lze konstatovat, že poměrně silná skupina zaměstnaných považuje příležitosti, které s sebou
přinášejí nové formy zaměstnávání, za výzvu.
Více než jedna třetina zaměstnanců, kteří by byli
ochotní přijmout podobnou práci, se totiž domnívá, že v současném zaměstnání nemohou využít svůj potenciál a mají navíc. Jedná se většinou
o mladé středoškoláky do 30 let. OSVČ obecně
formují spíše názorově jednotnou skupinu a hledí
na příležitosti nových forem zaměstnávání pozitivně jako na zdroj nových pracovních zkušeností
a nových výzev.
• Převažující finanční motivace nových forem zaměstnávání je charakteristická pro ženy ve středním věku.
• V celém spektru nových forem zaměstnávání
byla podrobněji zkoumána práce na dálku. Převažující místo výkonu práce se mezi zaměstnanci
a OSVČ výrazně liší. Devět z deseti zaměstnanců
vykonává svou práci převážně (alespoň několikrát
do týdne) v prostorách zaměstnavatele. Mezi
OSVČ je práce na jednom místě v prostorách
firmy v dané frekvenci zastoupena o něco méně
(70 %). OSVČ jsou zároveň velmi prostorově flexibilní. Lze předpokládat, že střídání místa výkonu
práce probíhá i během jednoho dne. Na dálku na
denní bázi či frekventovaně během týdne pracovalo 58 % OSVČ. V zaměstnanecké populaci to
bylo pouze 17 % respondentů.
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• Lze konstatovat, že mezi zaměstnanci je výlučná práce na dálku velmi sporadická (cca 3 %
respondentů). Častěji se objevuje kombinovaná
práce u zaměstnavatele a na dálku, a to obojí na
téměř každodenní bázi (14 %). OSVČ pracují na
dálku často a relativně často i tuto práci kombinují
s prací ve své provozovně/kanceláři.
• Zatímco výlučná práce na dálku nezasahuje výrazně negativně do osobního života respondentů,
kombinovaná práce představuje v tomto ohledu
významně vyšší zátěž.
• Převažující místo výkonu práce se mezi zaměstnanci a OSVČ výrazně liší. Devět z deseti
zaměstnanců vykonává svou práci převážně (alespoň několikrát do týdne) v prostorách zaměstnavatele. Mezi OSVČ je práce na jednom místě
v prostorách firmy v dané frekvenci zastoupena
o něco méně (70 %). OSVČ jsou zároveň velmi
prostorově flexibilní. Lze předpokládat, že střídání místa výkonu práce probíhá i během jednoho
dne. Na dálku na denní bázi či frekventovaně během týdne pracovalo 58 % OSVČ. V zaměstnanecké populaci to bylo pouze 17 % respondentů.
• Tolerance k šedé ekonomice je v české společnosti relativně vysoká. Každý pátý respondent uvedl, že by byl ochoten přijmout práci bez
smlouvy a každý druhý by byl ochoten přistoupit
na vyplácení dvojí mzdy (deklarovaný minimální
základ + mzda cash na ruku)

5. Závěr
Trh práce prochází v posledních letech zásadní
proměnou. Rozšíření IT technologií, využívaní sociálních sítí, změny v hodnotové orientaci jednotlivců s sebou přinášejí i postupnou proměnu trhu
práce, přičemž jak zaměstnavatelé od svých zaměstnanců, tak zaměstnanci od svých zaměstnavatelů očekávají větší flexibilitu, i když důvody na
obou stranách mohou být různé. To se týká i českého trhu práce, který navíc v posledních třech
letech výrazně ovlivnily i příznivé ekonomické
podmínky a rekordně nízká míra nezaměstnanosti. Všechny tyto faktory pak společně formují jak
postoje zaměstnavatelů, tak postoje zaměstnanců
k novým formám zaměstnávání.
V této studii jsme při výzkumu nových forem zaměstnávání vycházeli z relativně nového pojetí
Eufouround (2015), které rozeznává 9 typů nových forem zaměstnávání – sdílení zaměstnanců,
sdílení pracovního místa, dočasné řízení, příležitostnou práci, mobilní práci (home office), práci založenou na poukázkách, portfoliovou práci,
skupinové zaměstnávání a zaměstnávání založené
na spolupráci. Ne všechny tyto nové formy jsou
v České republice stejně rozvinuty a užívány. Česká legislativa explicitně neupravuje žádnou z těchto nových forem zaměstnávání, byť diskuse nad
potřebou legislativy, která by upravovala některé
tyto nové formy zaměstnávání, se vedla či vede
(home office a sdílení pracovního místa), ovšem
zatím bez příslušného odrazu v legislativě. To však
neznamená, že by nové formy zaměstnávání nebyly v České republice využívány – naopak, podle
našich zjištění jsou některé nové formy zaměstnávání využívány v některých odvětvích dlouhodobě, i když jejich název nekoresponduje s definicemi Eurofound.
I když na základě zjištěných výsledků lze těžko
vytvořit typologii firem, odvětví či profesí, kde
by byly nové formy zaměstnávání využívány více
(nebo méně) než jinde, přesto můžeme konstatovat, že:
• Obecně mikrofirmy a malé firmy jsou
ve využívání nových forem zaměstnávání progresivnější – chápou nové formy
zaměstnávání jako nutnost. Vzhledem k nejistotě
vnějšího prostředí a náročnější administrativě
jsou pro ně standardní zaměstnanci pracující na
dobu neurčitou a plný úvazek často zátěží, a tak
se snaží využívat nové formy zaměstnávání, nejčastěji příležitostnou práci, mobilní práci, sdílení
zaměstnanců, zaměstnání založené na spolupráci,
a to buď v rámci legislativy, nebo někdy i na hranici šedé zóny ekonomiky – a tolerance k šedé
ekonomice je v české společnosti relativně vysoká, jak vyplývá i z dotazníkového šetření, kdy

každý pátý zaměstnaný respondent uvedl, že by
byl ochoten přijmout práci bez smlouvy a každý druhý by byl ochoten přistoupit na vyplácení
dvojí mzdy (deklarovaný minimální základ + mzda
cash na ruku). Protože v současné době, kdy je na
českém trhu práce nedostatek pracovní síly, nelze
očekávat, že zaměstnanec přistoupí na prekérní
formy zaměstnávání, a tak malý zaměstnavatel
zpravidla kompenzuje zaměstnanci určitou nejistotu týkající se jeho zaměstnání jinými benefity –
ať už vyšší mzdou, možností daňové optimalizace
(pokud zaměstnanec pracuje na základě dohod
konaných mimo pracovní poměr a kombinuje je
např. s vedlejší výdělečnou činností), časovou flexibilitou atd.
• Naopak velké firmy chápou nové formy
zaměstnávání jako benefit. Jejich motivace k zavedení nových forem zaměstnávání (nejčastěji
home office a sdílení pracovního místa) spočívá
ve skutečnosti, že zaměstnanci (a případně uchazeči o zaměstnání) tyto nové formy zaměstnávání
požadují. Firma se snaží si tyto zaměstnance udržet, takže se přizpůsobí. Nové formy zaměstnávání však stále chápe spíše jako benefit, tzn. něco,
bez čeho by se obešla, nebýt poptávky ze strany
zaměstnanců.
• Některá odvětví národní ekonomiky využívají nové formy zaměstnávání více než jiná. Pomineme-li prostý fakt,
že v některých odvětvích, profesích a pracovních
režimech jsou v současné době nové formy zaměstnávání nevyužitelné (některé služby, např.
zdravotnictví či školství, průmyslová výroba, směnný provoz atp.), nebo jen omezeně, lze konstatovat, že průkopníkem v zavádění nových forem
zaměstnávání je samozřejmě IT sektor. Dalším
sektorem, kde jsou nové formy zaměstnávání
využívány, je sektor vědy a výzkumu a vysokého
školství, dále různé konzultační služby a neziskový
sektor.
Obecně jsou tedy pro zaměstnance největší
motivací pro zavádění nových forem zaměstnávání jednak finanční úspory (náklady spojené se
mzdovou administrativou, s pronájmem kanceláří
atd.) a zavádění nových pracovních benefitů ve
formě některých nových forem zaměstnávání (typicky home office nebo sdílené pracovní místo).
Dle výsledků focus group zaměstnanci pak na
nových formách zaměstnávání oceňují zejména
časovou flexibilitu (tzn. lepší sladění pracovního a soukromého života), větší prostor
pro seberalizaci (tzn. díky novým formám
zaměstnávání, např. příležitostné práci, sdílení zaměstnanců či zaměstnávání založené na spoluprá-
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48) Zde je ovšem potřeba uvést, že respondenti
příležitostnou práci často
chápou jako typickou brigádu,
čili nikoliv ve smyslu definice
Euroufound, se kterou
pracujeme. Protože v realitě
je ale obtížné rozlišit, zda
se jedná o příležitostnou
práci dle definice Eurofound,
nebo o klasickou brigádu
(přivýdělek), která do definice
Eurofound nespadá, ponechali
jsme respondentům možnost,
aby sami vyjádřili své pojetí
příležitostné práce.

ci se věnovat pouze té práci, která je naplňuje
a přináší jim uskojení) a optimalizaci příjmů
a výdajů (zejména pokud jsou zaměstnaní formou dohod konaných mimo pracovní poměr
nebo jsou sebezaměstnaní). Další důvody uvádějí
i respondenti v dotazníkovém šetření. Nejčastěji zmiňovaným důvodem, proč jsou lidé ochotni
pracovat v nových formách zaměstnávání, je získat pracovní zkušenost (tři čtvrtiny respondentů
ochotných pracovat v uvedených formách zvolily
tuto možnost). Další důvod, který se jeví jako stěžejní, je možnost navýšit si skrze tuto práci svůj
příjem (dvě třetiny respondentů). Obecně lze
konstatovat, že poměrně silná skupina zaměstnaných považuje příležitosti, které s sebou přinášejí nové formy zaměstnávání, za výzvu. Více než
jedna třetina zaměstnanců, kteří by byli ochotní
přijmout podobnou práci, se totiž domnívá, že
v současném zaměstnání nemohou využít svůj
potenciál a mají navíc. Jedná se většinou o mladé
středoškoláky do 30 let. OSVČ obecně formují spíše názorově jednotnou skupinu a hledí na
příležitosti nových forem zaměstnávání pozitivně
jako na zdroj nových pracovních příležitostí.
Jak v případě účastníků focus group,
tak v případě respondentů dotazníkového šetření je důležité, že nepovažují pracovní aktivitu prostřednictvím nových forem zaměstnávání (až
na výjimky) za vynucenou. Zde je ovšem
potřeba zdůraznit, že se český trh práce nyní nachází ve velmi příznivé fázi ekonomického cyklu, kdy
nedostatek pracovní síly nutí zaměstnavatele, aby
vycházeli svým zaměstnancům vstříc, pokud se týče
pracovních podmínek. Otázkou je, zda za jiných ekonomických podmínek nebudou nové formy zaměstnávání sloužit jako určitá forma prekarizace práce.
Na tuto otázku nejsme dnes schopni odpovědět.
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Z dotazníkového šetření mezi zaměstnanými vyplývá, že v České republice mají zaměstnaní nejširší povědomí o příležitostné práci (67 % respondentů se s
touto formou práce setkalo, případně o ní slyšelo48),
dále o práci na dálku na základě ICT technologií
(60 % souhlasných odpovědí) a téměř polovina respondentů (45 %) znala i dočasné řízení projektů
(interim management). V poměrně silném povědomí jsou i sdílená pracovní místa (40 % respondentů tento způsob organizace práce zná). Naopak,
respondenti téměř neznali práci založenou na poukázkách (voucher based work), o které někdy slyšelo jen 10 % zaměstnaných, ale ani práci na základě
platforem (pouze 19 % respondentů odpovědělo,
že tuto formu zná). S většinou nových forem zaměstnávání se již někdy setkali častěji mladí lidé do
30 let, vysokoškoláci, osoby samostatně výdělečně činné a osoby pracující v hlavním městě Praze.
V naprosté většině (s výjimkou job sharing a casual work) není pohlaví respondenta určující pro
znalost nové formy zaměstnávání.

Nejčastější osobní zkušenost mají zaměstnaní
s příležitostnou prací a s prací na dálku pomocí
ICT technologií (každý šestý zaměstnanec). Téměř 14 % zaměstnaných má za svou pracovní
kariéru zkušenost se sdíleným pracovním místem
a 11 % s interim managementem. Naopak, opět
nejmenší zkušenosti má pracovní síla v ČR s voucher based work a prací na základě platforem.
Stejně jako v případě povědomí, je osobní zkušenost s většinou nových forem zaměstnání častější
u mladých lidí pracujících v Praze a samostatně
výdělečných osob.
Obavy z nových forem zaměstnávání má přibližně jedna pětina zaměstnaných, kteří uvedli, že by
v nových formách zaměstnávání pracovat nechtěli. Více než 40 % respondentů by bylo ochotných
pracovat prostřednictvím nových forem práce. Ti,
kteří nevědí, tvoří podobně velkou skupinu (39 %).
Ochotní pracovat v nových formách zaměstnávání jsou opět častěji osoby samostatně výdělečně
činné, spíše muži než ženy a respondenti z Prahy.
Rovněž se jedná o osoby, které jsou již nyní zvyklé
mít více než jedno zaměstnání/pracovní činnost.
V celém spektru nových forem zaměstnávání má
specifické postavení mobile work. Převažující místo výkonu práce se mezi zaměstnanci a OSVČ
výrazně liší. Devět z deseti zaměstnanců vykonává svou práci převážně (alespoň několikrát do
týdne) v prostorách zaměstnavatele. Mezi OSVČ
je práce na jednom místě v prostorách firmy
v dané frekvenci zastoupena o něco méně
(70 %). OSVČ jsou zároveň velmi prostorově flexibilní. Lze předpokládat, že střídání místa výkonu
práce probíhá i během jednoho dne. Na dálku na
denní bázi či frekventovaně během týdne pracovalo 58 % OSVČ. V zaměstnanecké populaci to
bylo pouze 17 % respondentů. Lze konstatovat,
že mezi zaměstnanci je výlučná práce na dálku
velmi sporadická (cca 3 % respondentů). Častěji
se objevuje kombinovaná práce u zaměstnavatele
a na dálku, a to obojí na téměř každodenní bázi
(14 %). OSVČ pracují na dálku často a relativně
často i tuto práci kombinují s prací ve své provozovně/kanceláři. Zatímco výlučná práce na dálku
nezasahuje výrazně negativně do osobního života respondentů, kombinovaná práce představuje
v tomto ohledu významně vyšší zátěž.
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Seznam zkratek
ČSKI

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

ČASE

Česká asociace sdílené ekonomiky

ČMKOS

Českomoravská konfederace odborových svazů

ČSÚ

Český statistický úřad

Eurofound

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
(Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek)

HK

Hospodářská komora

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná

SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

VŠPS

Výběrové šetření pracovních sil

VÚPSV

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
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Píloha č. 1: Dotazník Nové formy zaměstnávání
Q1. VYKONÁVAL/A JSTE BĚHEM POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ ČINNOST,
ZA KTEROU JSTE BYL/A PLACENA?
1.

Ano – přejděte k otázce Q2.

2.

Ne – dotazník ukončen.

99.

Nevím/nezjištěno – dotazník ukončen.

Q2. BĚHEM POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ JSTE VE SVÉM HLAVNÍM
ZAMĚSTNÁNÍ PRACOVAL/A JAKO:
1.

Zaměstnanec/zaměstnankyně – přejděte k otázce Q4.

2.

Osoba samostatně výdělečně činná /sebezaměstnaný/á – přejděte k otázce Q6.

99.

Nevím/nezjištěno – přejděte k otázce Q3.

Q3. POBÍRÁTE OD ZAMĚSTNAVATELE MZDU NEBO PLAT?
1.

Ano – přejděte k otázce Q4.

2.

Ne – přejděte k otázce Q6.

99.

Nevím/nezjištěno – přejděte k otázce Q6.

Q4. JSTE ZAMĚSTNÁN/A NA ZÁKLADĚ:

Otázka pouze pro zaměstnance (Q2=1 a Q3=1).
Je možná pouze jedna odpověď.
1.

Pracovní smlouvy se zaměstnavatelem na dobu neurčitou – přejděte ke Q7.

2.

Pracovní smlouvy se zaměstnavatelem na dobu určitou – přejděte ke Q5.
Pracuji pro agenturu práce.
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3a.

Pracovní smlouva s agenturou práce na dobu určitou - přejděte ke Q5.

3b.

Pracovní smlouva s agenturou práce na dobu neurčitou - přejděte ke Q5.

3c.

Dohoda o pracovní činnosti s agenturou práce- přejděte ke Q5.

4.

Dohody o pracovní činnosti se zaměstnavatelem- přejděte ke Q5.

5.

Dohody o provedení práce - přejděte ke Q5.

6..

Bez smlouvy – přejděte ke Q6.

99.

Nevím/nezjištěno.

Q5. POKUD JSTE ZAMĚSTNÁN/A NA DOBU URČITOU, JAK DLOUHÁ
JE TATO DOBA (UVEĎTE ROKY I MĚSÍCE NAPŘ. 2 ROKY A 3 MĚSÍCE)?

Otázka pouze Q4=2–5
Pokud byl/a či je respondent/ka zaměstnána na základě několika smluv po sobě jdoucích, odpověď by se měla týkat stávající smlouvy/ pracovního vztahu.
1.

Uveďte počet let ..........
00 – pokud méně než jeden rok (respondent uvede počet měsíců v následující otázce).
77 – Není specifikováno přesné trvání (může nastat např. u DPP).
88 – Nevím/nezjištěno.
99- Respondent/ka odmítl/a odpovědět.

2..

Uveďte počet měsíců ......
77 - Není specifikováno přesné trvání (může nastat např. u DPP).
88- Nevím/nezjištěno.
99- Respondent/ka odmítl/a odpovědět.

Q6. JSTE:

Otázka pouze pro Q2=2, Q3=2 nebo Q3=3 Je možno zaškrtnout více odpovědí.
1.

Jediný šéf ve vlastním podnikání.

2.

Parter ve firmě/spoluvlastník firmy

3.

Pracuji jen sám na sebe.

4.

Subdodavatel/ka.

5.

Jsem na volné noze.

6.

Jiná možnost, prosím uveďte.

99.

Nevím/nezjištěno.

Q7. JSTE:

Otázka pro všechny respondenty. Je možno zaškrtnout více odpovědí.
1.

V soukromém sektoru.

2.

Ve veřejném sektoru.

3.

V soukromém i veřejném sektoru (v organizaci, která má společný soukromý i veřejnoprávní charakter).

4.

V neziskovém sektoru (neziskové organizaci).

5.

Jinde, uveďte prosím, kde...
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Q8. V JAKÉM SEKTORU EKONOMIKY PRACUJETE:

Otázka pro všechny respondenty.
Je možno uvést více odpovědí.
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1.

A Zemědělství, lesnictví, rybářství

2.

B Těžba a dobývání

3.

C Zpracovatelský průmysl

4.

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu

5.

E Zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi

6.

F Stavebnictví

7.

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

8.

H Doprava a skladování

9.

I Ubytování, stravování a pohostinství

10.

J Informační a komunikační činnosti

11.

K Peněžnictví a pojišťovnictví

12.

L Činnosti v oblasti nemovitostí

13.

M Profesní, vědecké a technické činnosti

14.

N Administrativní a podpůrné činnosti

15.

O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

16.

P Vzdělávání

17.

Q Zdravotní a sociální péče

18.

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

19.

T Činnosti domácností

20.

U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

21.

S Ostatní činnosti

Q9. KOLIK ZAMĚSTANCŮ JE ZAMĚSTNÁNO VE FIRMĚ,
KDE PRACUJETE / VE VAŠÍ FIRMĚ?

Otázka pro všechny respondenty.
Vyberte jen jednu odpověď.
1.

1 (jen já sám)

2.

2–9

3.

10–49

4.

50–249

5.

250 a více

88.

Nevím/nezjištěno

99.

Respondent/ka odmítl/a odpovědět.

Q10. KOLIK HODIN TÝDNĚ OBVYKLE VE SVÉM HLAVNÍM
ZAMĚSTNÁNÍ (ČINNOSTI) ČI VE VAŠEM PODNIKÁNÍ ODPRACUJETE?

Otázka pro všechny respondenty.
1.

Počet obvykle odpracovaných hodin týdně:

99.

Neví/nezjištěno.

Q10. KOLIK HODIN TÝDNĚ OBVYKLE VE SVÉM HLAVNÍM
ZAMĚSTNÁNÍ (ČINNOSTI) ČI VE VAŠEM PODNIKÁNÍ ODPRACUJETE?

Otázka pro všechny respondenty.
1.

Počet obvykle odpracovaných hodin týdně:

99.

Neví/nezjištěno.
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Q11a.
1.
Ano
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1.

Sdílení zaměstnanců, kdy si skupina zaměstnavatelů
společně najme jednoho pracovníka, aby pokryl personální
potřeby různých společností, čímž pracovníkovi vznikne plný
pracovní úvazek.

2.

Sdílení pracovního místa, kdy zaměstnavatel přijme
dva nebo více zaměstnanců, aby se střídali a společně zastávali jedno konkrétní pracovní místo, čímž spojí dva nebo
více částečných úvazků do jednoho plného úvazku.

3.

Příležitostná práce, kdy zaměstnavatel není povinen
zaměstnanci pravidelně poskytovat práci, nýbrž má možnost
ho povolat podle potřeby.

4.

Mobilní práce založená na informačních a komunikačních technologiích, kdy zaměstnanci mohou svoji práci
vykonávat za podpory moderních technologií z jakéhokoli
místa a v
jakoukoli dobu.

5.

Dočasné řízení projektu/úkolu, jde o situaci, kdy
jsou přijati vysoce kvalifikovaní odborníci na dobu určitou,
aby řídili konkrétní projekt nebo vyřešili konkrétní problém,
čímž dochází k integraci externích řídících kapacit v rámci
organizace práce

6.

Práce založená na poukázkách, kdy je pracovní
poměr založen na platbě za služby pomocí poukázky, která
je zakoupena od oprávněné organizace a zahrnuje mzdu
i příspěvky na sociální zabezpečení.

7.

Portfoliová práce, kdy osoba samostatně výdělečně
činná vykonává práce menšího rozsahu pro velký počet
klientů.

8.

Skupinové zaměstnání, kdy zaměstnavatelé hledají
zaměstnance a naopak pracovníci hledají zaměstnání pomocí on-line platformy, přičemž často dochází k rozdělování
velkých úkolů mezi „virtuální skupinu“ pracovníků.

2.
Ne

3.
NA

Q11b. Nyní budu uvádět různé formy zaměstnávání, které se často
označují jako atypické nebo tzv. „nové“. Pracoval jste někdy, případně
pracujete formou:

1.

Sdílení zaměstnanců, kdy si skupina zaměstnavatelů společně najme jednoho pracovníka, aby pokryl
personální potřeby různých společností, čímž pracovníkovi vznikne plný pracovní úvazek.

2.

Sdílení pracovního místa, kdy zaměstnavatel
přijme dva nebo více zaměstnanců, aby se střídali a
společně zastávali jedno konkrétní pracovní místo,
čímž spojí dva nebo více částečných úvazků do jednoho plného úvazku.

3.

Příležitostná práce, kdy zaměstnavatel není povinen zaměstnanci pravidelně poskytovat práci, nýbrž
má možnost ho povolat podle potřeby.

4.

Mobilní práce založená na informačních a komunikačních technologiích, kdy zaměstnanci mohou svoji
práci vykonávat za podpory moderních technologií
z jakéhokoli místa a v
jakoukoli dobu.

5.

Dočasné řízení projektu/úkolu, jde o situaci,
kdy jsou přijati vysoce kvalifikovaní odborníci na
dobu určitou, aby řídili konkrétní projekt nebo vyřešili
konkrétní problém, čímž dochází k integraci externích
řídících kapacit v rámci organizace práce.

6.

Práce založená na poukázkách, kdy je pracovní poměr založen na platbě za služby pomocí poukázky, která je zakoupena od oprávněné organizace
a zahrnuje mzdu i příspěvky na sociální zabezpečení.

7.

Portfoliová práce, kdy osoba samostatně výdělečně činná vykonává práce menšího rozsahu pro velký
počet klientů.

8.

Skupinové zaměstnání, kdy zaměstnavatelé hledají zaměstnance a naopak pracovníci hledají zaměstnání pomocí on-line platformy, přičemž často dochází
k rozdělování velkých úkolů mezi „virtuální skupinu“
pracovníků.

9.

Zaměstnání založené na spolupráci (tzv.
kolaborativní zaměstnávání), kdy spolu spolupracují pracovníci na volné noze, osoby samostatně
výdělečně činné nebo mikropodniky, aby překonali
omezení plynoucí z jejich velikosti a profesní izolace.

9. NA

8. Ne, nemám osobní
zkušenost

2. Ano, v jednom
z předchozích zaměstnání

1. Ano, v současném
zaměstnání

Otázka pro všechny respondenty.
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Q12. BYL/A BYSTE OCHOTEN/OCHOTNA PRACOVAT
PROSTŘEDNICTVÍM NOVÝCH FOREM ZAMĚSTNÁVÁNÍ?

Otázka pro všechny respondenty.
1.

Ano

2.

Ne

3.

Nevím

Q13. PROČ BYSTE HLEDAL/A PRÁCI V NOVÝCH FORMÁCH
ZAMĚSTNÁNÍ? Jaké byste pro to měl/a důvody?

Otázka pro Q12=1
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1.

Protože není možné najít „standardní“ pracovní místo.

2.

Abych získal/a pracovní zkušenosti.

3.

Tento styl práce preferuji.

4.

Byl/a jsem k tomu zaměstnavatelem
donucen/a (např. z důvodu snížení
nákladů na pracovní místo).

5.

Vybral/a jsem si tuto formu, abych
vylepšil/a svůj příjem.

6.

Jsem profesně motivován/a být takto
zaměstnán/a.

7.

Začínám podnikat, a toto je první
krok.

9. Nevím/nezjištěno

5. Rozhodně
souhlasím

4. Souhlasím

3. Ani souhlas, ani
nesouhlas

2. Nesouhlasím

1. Rozhodně nesouhlasím

V každém řádku je možné uvést pouze jednu odpověď.

Q14. Připusťme - dejme tomu, že byste neměl/a práci a hledal/a
byste si ji, akceptoval/a byste:

1.
Ano

1.

…pracovat bez smlouvy („načerno“)?

2.

…dostávat na ruku vyšší mzdu, než máte uvedeno ve
smlouvě)?

2.
Ne

99.
NA

Q15. MÁTE KROMĚ VAŠEHO HLAVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ JEŠTĚ I DALŠÍ
ZAMĚSTNÁNÍ?

Pravidelná placená práce = pokud se jí respondent/respondentka věnuje více než
30 minut týdně.
Vyberte jen jednu odpověď.
1.

Ne, nemám jinou další placenou práci – přejděte k otázce Q17.

2.

Ano, mám další pravidelnou placenou práci – přejděte ke Q16.

3.

Ano, ale pouze příležitostně – přejděte ke Q17.

3.

Jiná odpověď – přejděte k otázce Q17.

3.

Nezjištěno – přejděte k otázce Q17.

Q16. A KOLIK HODIN TÝDNĚ STRÁVÍTE TOUTO PRACÍ, TZN. PRACÍ,
KTERÁ NENÍ VAŠÍ HLAVNÍ?

Otázka pro Q15=2
1.

Počet hodin: ..................

8.

Nezjištěno.
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Q17. JAK DLOUHO JSTE PRACOVAL/A NA UVEDENÝCH MÍSTECH
V POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCÍCH?

1.

V prostorách svého zaměstnavatele/
v prostorách vlastního podnikání
(obchod, kancelář, dílna, sklad…).

2.

V prostorách zákazníka.

3.

Doma.

4.

Ve veřejných prostorách (např. kavárna, nákupní centra, letiště).

99. Nevím/
nezjištěno

1. Nikdy

2. Méně často

3. Několikrát měsíčně

4. Několikrát týdně

5. Denně

V každém řádku uveďte pouze jednu odpověď.

1.

V noci (tzn. nejméně 2 hodiny mezi 22 hodinou
a 5. hodinou ranní)?

.......
KRÁT

2.

Během víkendu?

.......
KRÁT

3.

Více než 10 hodin denně?

.......
KRÁT

Q19. JAKÉ TVRZENÍ NEJLÉPE ODPOVÍDÁ VAŠIM STÁVAJÍCÍM
DOVEDNOSTEM V SOUČASNÉM ZAMĚSTNÁNÍ?

Uveďte jen jednu odpověď.
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1.

Pro dobré zvládnutí svých povinností potřebuji další školení.

2.

Mé současné schopnosti jsou dostatečné pro zvládnutí mých povinností.

3.

Mám dovednosti, které by mi umožnily plnit náročnější úkoly.

99.

Nevím/nezjištěno.

99. Nevím/
nezjištěno

0. Nikdy

0. Nikdy

Q18. KOLIKRÁT MĚSÍČNĚ BĚŽNĚ PRACUJETE… ?

1.

IT dovednosti.

2.

Znalost cizích jazyků.

3.

Znalost podnikatelského prostředí.

3.

Znalost účetnictví.

4.

Komunikační dovednosti.

5.

Jiné:, ZAPIŠTE:.............................

99. Nevím/
nezjištěno

2. Ne

1. Ano

Q20. JAKÉ DOVEDNOSTI JSOU PODLE VÁS POTŘEBA K ZÍSKÁNÍ
DOBRÉHO ZAMĚSTNÁNÍ?

Q21. DO JAKÉ MÍRY SOUHLASÍTE ČI NESOUHLASÍTE
S NÁSLEDUJÍCÍMI TVRZENÍMI?

1.

Myslím, že jsem za svou práci dostatečně finančně ohodnocen/a.

2.

Požadavky v zaměstnání mají negativní vliv na můj osobní život.

3.

Kdybych přišel/a o práci, snadno bych
si našel/našla práci stejně placenou.

4.

V práci pociťuji stres.

5.

V následujících šesti měsících možná
o zaměstnání přijdu.

9. Nevím/
nezjištěno

1. Rozhodně
ne souhlasím

2. Spíše nesouhlasím

3. Ani souhlas/
ani nesouhlas

4. Spíše souhlasím

5. Rozhodně souhlasím

V každém řádku je možné uvést pouze jednu odpověď.
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Q22. JAKÉ MÁTE ZKUŠENOSTI S ON-LINE PLATFORMAMI
(AIRBNB, DÁME JÍDLO, UBER APOD.), KTERÉ NAPOMÁHAJÍ
PROPOJIT POSKYTOVATELE SLUŽEB SE ZÁKAZNÍKY NEBO
ZAMĚSTNAVATELE SE ZAMĚSTNANCI?

Vyberte jen jednu odpověď.
1.

Nikdy jsem o takových online platformách neslyšel/a.

2.

O těchto platformách jsem slyšel/a, ale nikdy jsem jejich stránky nenavštívil/a.

3.

Jsem členem/členkou takové platformy/platforem a jsem za své služby placen/a.

4.

Využívám jejich služeb příležitostně (jednou za několik měsíců).

5.

Využívám jejich služeb pravidelně (minimálně jednou měsíčně).

6.

Navštívil/a jsem jejich stránky, ale nikdy nevyzkoušel/a.

7.

Jiná zkušenost,
uvedťe prosím, jaká: ...............................

99.

Nevím/nezjištěno.

Q23. JAKÉ ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY VÁM POSKYTUJE
VÁŠ ZAMĚSTNAVATEL?

1.

Placená dovolená nad rámec zákonného maxima
4 týdnů.

5.

Zdravotní připojištění(např. možnost nadstandardních vyšetření, preventivních prohlídek, stomatologie
apod.).

6.

Podpora rodin s dětmi (hlídání dětí v dětské skupině,
příspěvky na hlídání/školku, tábory, kroužky atd.).

7.

Částečně nebo plně hrazené stravování (stravenky).

8.

Příspěvky na dopravu do zaměstnání.

9.

Vzdělávání, kurzy placené zaměstnavatelem.

9. NEVÍM/
NEZJIŠTĚNO

2. Ne

1. Ano

Otázka pouze pro Q2=1.

Q24. JSTE ČLENEM/ČLENKOU ODBOROVÉ NEBO PROFESNÍ ORGANIZACE?
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1.

Ano (míněno členem alespoň jedné z nich).

2.

Ne.

99.

Nevím/Nezjištěno.

Q25. CO JE HLAVNÍM DŮVODEM, ŽE NEJSTE ČLENEM ŽÁDNÉ
PROFESNÍ ČI ODBOROVÉ ORGANIZACE?

Otázka pro Q24=2.
Možno uvést jen jednu odpověď.
1.

Nejsem si vědom o existenci takové organizace v mém oboru, nemám dostatek
informací.

2.

Vím, že v mém oboru taková organizace neexistuje.

3.

Nezajímal/a jsem se o to.

4.

Přínosy a výhody členství neodpovídají vynaloženým nákladům.

5.

Nemám na takové věci čas.

6.

Jiný důvod, uveďte prosím, jaký: ........................

99.

Nevím/nezjištěno.

Q26. JE PODLE VÁS SOUČASNÉ PRACOVNÍ PRÁVO PRO NOVÉ
FORMY ZAMĚSTNÁVÁNÍ OMEZUJÍCÍ?
1.

Ano

2.

Ne

99.

Nevím/nedovedu posoudit, Nezjištěno.

Q27. A JE PODLE VÁS SOUČASNÉ DAŇOVÉ PRÁVO PRO NOVÉ FORMY
ZAMĚSTNÁVÁNÍ OMEZUJÍCÍ?
1.

Ano

2.

Ne

99.

Nevím/nedovedu posoudit, Nezjištěno.

Sociodemografické charakteristiky respondenta
Q28. VĚK RESPONDENTA
1.

Dokončený věk.

99.

Odmítl/a odpovědět.

Q29. POHLAVÍ
1.

Muž

2.

Žena

99.

Odmítl/a odpovědět.
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Q30. NEJVYŠŠÍ UKONČENÉ VZDĚLÁNÍ
2.

Základní škola.

3.

Vyučen/a nebo střední vzdělání bez maturity.

4.

Střední vzdělání s maturitou.

5.

Vyšší odborná škola.

6.

Bakalářské.

7.

Magisterské/inženýrské.

8.

Doktorské.

99.

Nevím, nezjištěno.

Q31. JAK DLOUHO VE SPOLEČNOSTI PRACUJETE
NEBO PODNIKÁTE VE SVÉ FIRMĚ?

Otázka pro všechny respondenty.
Je možno uvést jen jednu odpověď.
1.

Počet let: ...................... (ZAPIŠTE POČET LET).

2.

Méně než rok.

3.

Nerelevantní.

99.

Neví/nezjištěno.

Q32. ŽIJETE…?
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2.

Na venkově.

3.

V malém městě.

4.

Ve velkém městě.

99.

Bez odpovědi, Nezjištěno.

Příloha č. 2: Řízený rozhovor se zaměstnavatelem – vzor
Firma:

.................................................................................................................

Respondent:

.................................................................................................................

Sídlo:

.................................................................................................................

OdvětvíDatum:

.................................................................................................................

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIRMĚ V KONTEXTU TÉMATU – ODVĚTVÍ,
POČET ZAMĚSTNANCŮ, VELMI STRUČNĚ HISTORIE ATD.
2. NOVÉ (ATYPICKÉ) FORMY ZAMĚSTNÁVÁNÍ VE VAŠÍ FIRMĚ
a) Jaké nové formy zaměstnávání využíváte?
b) Jaké důvody Vás k tomu vedly (vyjít vstříc zaměstnancům – sladění pracovního a rodinného života,
snaha ušetřit na nákladech atp.)?
c) Kolik lidí je u Vás takto zaměstnáno?
d) Jaké výhody/nevýhody mají tyto formy zaměstnávání pro zaměstnavatele?
e) Jaké výhody/nevýhody mají tyto formy zaměstnávání pro zaměstnance?
f) Pokud zaměstnanci pracují mimo kancelář, jak vykazují svou pracovní dobu (pokud ji vykazují)?
g) Nabídl/a byste tento způsob zaměstnávání i novému (a tedy neprověřenému) zaměstnanci?
h) Jaká je vize do budoucna? Počítáte s tím, že se zastoupení těchto v současnosti atypických forem
práce bude ve firmě zvyšovat? Nebo se budete snažit o udržení stávajícího stavu? Důvody?
3. ČESKÁ LEGISLATIVA
a) Upravuje podle Vás dostatečně nové formy zaměstnávání?
b) Preferovali byste jinou právní úpravu (např. debata o home office atp.)?
c) Jak slaďujete požadavky legislativy se zaměstnáváním v nových formách zaměstnávání (jaké typy
kontraktů využíváte – pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, smlouvy o dílo či autorské
smlouvy, živnostenské listy atd.)?
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