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Z atímco nezaměstnanost v  Česku se 
drží na  historickém minimu a  fi rmy 
se přetahují o  každého uchazeče, 

je tu početná skupina lidí v  produktivním 
věku, kterou zaměstnavatelé téměř opo-
míjejí. „Máme nevyužitou zálohu přinej-
menším 200 tisíc až 250 tisíc studentů, lidí 

v předdůchodovém věku, a zejména rodičů 
malých dětí, kteří mají zájem o práci, ale ne 
na  plný úvazek,“ odhaduje hlavní analytik 
náborové společnosti LMC Tomáš Ervín 
Dom brovský. Současná nabídka zkrácených 
úvazků se podle Dombrovského pohybu-
je kolem čtyř procent. Možnost kratšího 

úvazku, jemuž ovšem nemusejí dát před-
nost, nabízí dvanáct procent fi rem. Přesto 
jim chybí více než 350  tisíc zaměstnanců, 
a  do  důchodu v  následujících dvaceti pěti 
letech odejde dalších 750 tisíc lidí, které ne-
mají kým nahradit, vyplývá z  údajů Svazu 
průmyslu a dopravy.

České fi rmy neumějí 
zaměstnat čtvrt 
milionu pracovníků
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Rostoucí zájem
V  průběhu posledních dvou pandemických 
let se zájem o zkrácené úvazky ještě zvýšil. 
„Nejvyšší růst zájmu o  částečné úvazky ze 
strany stávajících zaměstnanců i  uchazečů 
o  práci jsme zaznamenali v  průběhu uply-
nulého roku. Nejoblíbenější jsou poloviční 
a  tříčtvrteční úvazky,“ říká Lenka Pospíši-
lová, HR Business Partner v  SAP Services, 
kde podíl zkrácených úvazků činí čtrnáct 
procent. Mezi hlavní zájemce patří podle ní 
zejména studenti, starší generace a ženy. Ty 
podle Eurostatu využívají částečné úvazky 
čtyřikrát častěji než muži a  v  SAP Services 
tvoří ženy dokonce 94 procent zaměstnanců 
se zkráceným úvazkem.

„Rostoucí zájem o  zkrácené úvazky vní-
máme už delší dobu, a  to především u  ko-
legyň, které se vracejí z mateřské či rodičov-
ské dovolené, a  u  studentů, kteří si chtějí 
přivydělat a získat cennou praxi. První nej-
častěji pracují dopoledne, a studenti naopak 

odpoledne,“ popisuje praxi v  Mall Group 
personální ředitelka Vladimíra Carroll. Na-
bídka úvazku ve fi rmách ovšem dlouhodobě 
stagnuje. „Ani za poslední roky, kdy pracov-
ní síla schází, se nabídka výrazně neposunu-
la,“ potvrzuje Dombrovský.

První vlaštovky
Průkopnicí na  půdě částečných úvazků se 
letos v  Česku stala nadnárodní společnost 
Vodafone, která od  léta nabízí možnost 
zkráceného úvazku u všech pracovních po-
zic. „Zpětná vazba od  kandidátů je skvělá 
a  téměř čtvrtina nováčků na  zkrácený úva-
zek nastoupila,“ sděluje Charlota Dědková, 
mluvčí Vodafonu, v  němž se podíl zkráce-
ných úvazků pohybuje pod deseti procenty.

Zkušenost manažerů skutečně ukazuje, že 
se zkrácené úvazky lépe prosazují v prostředí 
nadnárodních korporací. „Jakmile zkrácené 
úvazky fungují v jiné pobočce v zahraničí, má 
manažer více argumentů a vedení nepovažu-

je požadavek zkrácené pracovní doby za něco 
nereálného a výjimečného,“ podotýká perso-
nalistka z Amazonu Zuzana Slatkovská.

Oproti tomu české fi rmy často dávají 
přednost pracovníkům na celý úvazek, a  to 
nezávisle na dalších okolnostech. „Mám zku-
šenost, že manažer raději přijme externího 
uchazeče na  plný úvazek, než by dal šanci 
internímu uchazeči na třicet hodin. Je to ale 
velmi krátkozraké myšlení, protože interní 
kandidát rychle naběhne do  rozběhnutého 
vlaku a už umí pracovat s interními nástroji,“ 
komentuje personalistka.

Ochota nabízet zkrácené úvazky se také liší 
podle jednotlivých odvětví. Například v sekto-
ru podnikových služeb činí podíl zaměstnan-
ců na zkrácený úvazek nebo na dohodu podle 
asociace ABSL 14 procent. Plných 39 procent 
center podnikových služeb pak kvůli rostou-
címu zájmu plánuje v následujícím roce podíl 
částečných úvazků ještě zvýšit.  �
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PRÉMIOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA SVÁTEČNÍ CENY

1 819 Kč

999 Kč

449 Kč

Nabíjecí stanice

Nabíjecí magnetický držák

Set silikonových pouzder

Magsafe bezdrátová 
powerbanka 

• nabije až tři zařízení najednou
• adaptér je vyroben z ABS a PC
• minimalistický design z hliníku a kůže
• kompatibilní s iPhone a Apple Watch

• drží telefon na místě i ve 
vyšších rychlostech

• podporuje bezdrátové 
nabíjení MagSafe

• vyrobeno z odolného 
silikonu

• obsahuje celkem 
4 pouzdru

• kompatibilní s AirTagem

• disponuje kapacitou 5 000 mAh
• vyrobená z ultratenkého kvalitního hliníku
• kompatibilní s MagSafe

1 599 Kč

DÁRKY Z TISÍCŮ E-SHOPŮ ZA JEDNO POŠTOVNÉ
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