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Úvod
Mobilita za prací byla (a řadou socioekonomických expertů stále je) považována v České republice za
jeden z problémových faktorů, který ovlivňuje jak životní úroveň jednotlivce či skupiny, tak
i ekonomickou výkonnost municipalit, regionů i celého státu. Vzhledem k tomu, že intenzita pohybu
za prací je u nás považována celkově za podprůměrnou, je jeho dopad klasifikován jako dosti
nepříznivý. Některé ekonomické, sociální a demografické okolnosti však v posledních několika málo
letech překonávají určitý konzervatismus v této oblasti a pohyb za prací se stává podstatně
intenzivnější. Tato sílící motivace se však na druhé straně dostává do problémů s odpovídající
nabídkou na prostorově vymezených trzích práce. Přesto je u některých lokálních trhů patrné, že
vnitrostátní, resp. meziregionální mobilita působí omezeně a jen stěží pokrývá poptávku po některých
místně specifických profesích. Ty mohou být (ale také nemusí) sanovány zaměstnáváním cizích
státních příslušníků jako zvláštní kategorií pohybu za prací.
Mobilita za prací vždy nemusí znamenat zásadní změnu místa bydliště a stěhování, může jít o přijetí
zaměstnání ve vzdálenější lokalitě a prodloužení doby dojížďky nebo i o vícedenní pobyty v novém
místě pracoviště.
Následující stručná analýza vychází z údajů poskytnutých ČSÚ, které byly získány v rámci
Výběrového šetření pracovních sil (dále také VŠPS), a to za 1. čtvrtletí daného roku (případné
odchylky jsou uvedeny). Předmětem informací uvedených v této analýze tedy nejsou údaje
o hromadných ubytovacích zařízeních, tzn. o potenciálně velké skupině zahraničních osob
pobývajících a pracujících v Praze. Výstupy naznačují základní trendy vývoje dojížďky a vyjížďky za
prací na/z území hlavního města Prahy za posledních cca 10 let. Jejich interpretace respektuje
použitou metodiku šetření podle požadavků Eurostatu na definice a obsahovou náplň LFS (Labour
Force Survey) a doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO) pro hodnocení zaměstnanosti.
Získané výstupy z jednotlivých VŠPS jsou zdrojem všech absolutních údajů uvedených v tabulkách a
grafech. Propočty podílů a indexů provedl zpracovatel analytické studie Ing. J. Mejstřík, Kancelář
strategie a rozvoje Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
Poznámka:
Uvedený rozbor se liší metodologickým přístupem, a tedy souborem dat zjištěným v rámci Sčítání lidu,
domů a bytů a má výhodu časové kontinuity - pravidelné možnosti doplnění používaných dat a také
kombinací sledovaných charakteristik dojíždějící/vyjíždějících osob. V neposlední řadě jde o
problematickou úplnost výsledků SLDB. Na druhé straně VŠPS neposkytuje údaje v podrobnějším
územním průřezu jako SLDB, avšak pro účely hodnocení stavu a základních tendencích je zcela
dostačující.

1. Shrnutí


Analýza vychází z výsledků Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ realizovaných podle pravidel
Eurostatu a Mezinárodního organizace práce (ILO). Šetření se týká tzv. obvykle bydlících ve
vybraném souboru bytů. Údaje z „druhého stupně třídění“ je třeba interpretovat s vědomím
určitého omezení souboru respondentů a tím také vypovídací úrovně zjištěných dat.



Dojížďka do zaměstnání do Prahy tvoří dlouhodobě největší „vnější“ zdroj zaměstnanosti;
více než 170 tis. dojíždějících pracovníků (1. čtvrtletí 2014) představuje již podíl okolo 20 %
celkové zaměstnanosti v Praze.



Za 10 let od roku 2004 objem dojížďky za prací do Prahy vzrostl o téměř 40 % (nárůst salda
mezi dojížďkou a vyjížďkou činí rovněž 40 %).
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Zhruba 3/4 pracovníků, tzn. již téměř 130 tis. osob, dojíždí do Prahy ze Středočeského kraje,
z toho cca 58 tis. osob (tj. 45 %) z přilehlých okresů Praha-východ a Praha-západ a 12 %
z okresu Kladno. Nejrychlejší růst dojížďky zaznamenal okres Praha-východ, který je absolutně
největším „dodavatelem“ pracovní síly pro pražský trh práce (téměř 35 tis. osob).



Pražský trh práce má zásadní vliv, ve vazbě na trvající intenzívní suburbanizační proces, na
zajištění pracovních příležitostí pro obyvatele z okolí města. V okresech sousedících
bezprostředně s hlavním městem více než 1/3 osob z celkového počtu zaměstnaných pracuje
přímo na území Prahy (v případě okresu Praha-západ je tento podíl cca 40 %). Většina osob –
vystěhovalých z Prahy z důvodu nového bydlení v zázemí hlavního města – si ponechává pracovní
místo v Praze.



V odvětvové struktuře dojíždějících do Prahy za prací jsou nejvíce zastoupeny agregace
veřejných činností (správa, sociální zabezpečení, obrana), obchodu, dopravy a skladování a
zpracovatelského průmyslu. Posilují také odvětvové skupiny finančnictví a informatiky. Naopak
pokles je zřetelný u stavebnictví.



Skupiny dojíždějících s vyšším vzděláním posilují; v rámci klasifikační struktury se výrazně
zvýšil počet tzv. specialistů vč. pracujících ve výzkumu a vývoji a skupiny techničtí a odborní
pracovníci.



Z Prahy za prací vyjíždí okolo 25 tis. osob; jde o dlouhodobě více-méně stabilní počet s určitou
tendencí růstu v posledních letech. Z nich 75 % vyjíždí za pracovními příležitostmi do
Středočeského kraje.

2. Bilance dojížďky a vyjížďky za prací do/z hl. m. Prahy celkem
Vývoj dojížďky do zaměstnání potvrzuje její dlouhodobý význam pro pražský trh práce. Dokazuje to
skutečnost, že její nárůst v posledním desetiletí – do roku 2014 – byl srovnatelný s celkovým
přírůstkem „vlastních“ zdrojů města (tzn. zhruba 50 tisíc pracovních sil).
Tabulka č. 1
CELKOVÁ DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA ZA PRACÍ DO/Z HL. M. PRAHY (POČET OSOB)
2004

2006

2009

2010

2011

2012

2013

2014

dojížďka

124,3

140,9

141,0

148,5

157,1

161,8

160,3

171,1

vyjížďka

20,2

20,6

16,2

22,1

23,6

27,0

22,6

26,1

104,1

120,3

124,8

126,4

133,5

134,8

137,7

145,0

saldo

Zdroj: ČSÚ VŠPS, 1. čtvrtletí (upraveno STR IPR – odpočet vyjížďky do zahraničí)

Z údajů v tabulce můžeme vyvodit následující trendy vývoje minulého desetiletí:


dlouhodobý růst objemu dojížďky – mezi roky 2004 a 2014 se zvýšil o téměř 40 %;



rozdílný průběh vývoje v rámci hodnoceného období – do roku 2006 rychlý růst, v několika
dalších letech stagnace, v letech 2010 a 2011 razantní zvýšení (důsledek trvajících
ekonomických problémů na pracovním trhu v mimopražských regionech); výraznější nárůst
mezi 1. čtvrtletími let 2013 a 2014 musí být potvrzen v následujícím období;



stabilní rozsah vyjížďky za prací – v absolutním vyjádření, s tendencí minimálního růstu
v posledních letech;
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celkové saldo dojížďky a vyjížďky za prací je jednoznačně plusové ve prospěch Prahy a
zvýšilo se o více než 40 tisíc osob, což znamená mezi roky 2004 a 2014 nárůst o 40 %.

Dostředný pohyb za prací zřetelně posílil nabídku pracovní síly na pražském trhu práce. Potvrzuje to
silnou pozici pražské ekonomické základny doprovázenou nadprůměrnou nabídkou pracovních
příležitostí a snahou mimopražské pracovní síly uplatnit se v Praze. (Přesto je třeba připomenout
zhoršující se situaci na trhu práce v hlavním městě, kdy rychle klesá počet inzerovaných pracovních
míst a naopak rychleji než celostátní průměr roste počet nezaměstnaných s pražským bydlištěm
evidovaných na úřadech práce.)
Výsledky ukazující na zvýšení mobility za prací jsou však také důsledkem určitého „formálního
přesunu“. Jde o dlouhodobě trvající pohyb osob (dříve obyvatel hl. m. Prahy) z důvodu stěhování do
nového bydliště blízko za hranicemi města. Protože u převážné většiny těchto migrantů zůstává jejich
pracoviště i po odstěhování totožné, snižují bilanční položku vlastních vnitřních zdrojů města a
zvyšují naopak počet dojíždějících.
Graf č. 1
VÝVOJ DOJÍŽĎKY A VYJÍŽĎKY DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY V LETECH
2004–2014 (V TIS. OSOB)

Průběh jednotlivých komponent pracovní mobility znázorněný v grafu potvrzuje výše uvedené trendy.
U vyjížďky z Prahy to znamená v podstatě stagnaci s velmi malým absolutním zvýšením mezi
počátečním a koncovým rokem. Naopak u dojížďky a s tím spojeného celkového salda je zřetelná
trvalá tendence růstu.
Hodnocení celkového vlivu dojížďky (občanů ČR) za prací, například ve vztahu k vývoji výrazné
složky zahraniční pracovní migrace, není v případě Prahy zcela snadné. Intenzívní nárůst všech
„mimopražských“ zdrojů (tj. cizinci a dojížďka) však znamená, že v současné době tvoří již 30 %
všech zaměstnaných na území hl. m. Prahy. Dojížďka zjištěná v rámci VŠPS (tj. v rozhodující
většině obyvatelé ČR s bydlištěm mimo Prahu) vůči celkovému objemu pražských zdrojů
zaměstnanosti (tzn. bydlících obyvatel) tvoří podíl překračující hranici 25 %. Je tedy zřejmé, že
dojížďka „tuzemců“ z ostatních krajů ČR je významným přínosem pro pražský pracovní trh.
Na druhé straně Praha poskytuje mimořádnou kapacitu pracovních příležitostí pro osoby
s bydlištěm mimo hlavní město. Více než 170 tis. dojíždějících vytváří 20% podíl na celkové
zaměstnanosti v Praze.
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