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3. 11. 2014 

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb 
o půl miliónu osob 

Pokles zaměstnanosti v zemědělství a průmyslu byl kompenzován nárůstem počtu 
pracujících v odvětvích služeb. V porovnání s řadou vyspělých zemí EU však podíl 
zaměstnanosti v některých službách, zejména ve zdravotnictví a sociální péči, v naší 
republice stále zaostává. 

A. Počet mužů pracujících v sekundárním sektoru převyšuje počet žen téměř třikrát 
V období let 1993 až 2013 se celkový počet osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním měnil 
v určitých cyklech. Do roku 1996 se celková zaměstnanost mírně zvyšovala a dosáhla v tomto 
roce svého prvního vrcholu (4 972 tis.). V důsledku ekonomických problémů počet pracujících 
poté klesal a svého minima dosáhl v roce 2004 (4 707 tis.). Následovalo období prudkého růstu 
zaměstnanosti o téměř 300 tis. a zaměstnanost tak přesáhla v roce 2008 hranici pěti miliónů. 
V následujících letech je opět patrné snižování zaměstnanosti, ale v roce 2013 se oživení 
ekonomiky projevilo i ve zvýšení zaměstnanosti na 4 937 tis. osob. Tuto tendenci lze pozorovat 
i v průběhu letošního roku.  
 
Významněji se v období uplynulých dvaceti let změnila odvětvová struktura pracujících. Počet 
pracujících v primárním sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství klesl od roku 1993 o 209 tis. 
a hodnota indexu zaměstnanosti 2013/1993 v sektoru činila pouhých 41,7. Počet pracujících 
v sekundárním sektoru průmyslu a stavebnictví se snížil o 236 tis. a index 2013/1993 činil 88,7 
výchozího stavu. Naopak o více než půl miliónu vzrostl počet pracujících v terciárním sektoru 
služeb (více než o pětinu). 
 
Počet osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním v sektorech národního hospodářství 
ve věkové skupině 15 a více let 

v tis.

Zaměstnaní 

  
1993 2013 

Rozdíl 
2013/1993 

Index (%) 
2013/1993 

Celkem 4 873,5 4 937,1 63,5 101,3

Sektory sekce         
Zemědělství A 358,5 149,6 -208,9 41,7

Průmysl (vč. stavebnictví) B až F 2 087,8 1 851,9 -235,9 88,7

Služby G až U 2 427,3 2 935,4 508,1 120,9

Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil
 
Jestliže na začátku devadesátých let se odvětvová struktura zaměstnanosti mužů a žen 
výrazně lišila, tak se v průběhu následujících dvaceti let rozdíly ještě prohloubily. To se týká 
zejména proporce mezi sekundárním a terciárním sektorem. Zatímco celkový počet mužů 
pracujících v průmyslu nebo stavebnictví se snížil jen málo (o 35 tis.), počet žen pracujících 
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v tomto sektoru klesl o 200 tis. (o téměř 30 %). Tento vývoj kontrastuje s vysokým přírůstkem 
pracujících žen v terciárním sektoru o téměř 290 tis., když tento přírůstek značně převyšoval 
přírůstek mužů pracujících v sektoru služeb (nárůst o necelých 220 tis.). 
 

Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil
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B. Vysoký přírůstek zaměstnanosti v řadě sekcí terciárního sektoru 
Změny ve struktuře zaměstnanosti dokumentuje vývoj v jednotlivých odvětvových sekcích podle 
klasifikace CZ-NACE. Kromě primárního sektoru se zaměstnanost za dvacet let snížila 
s výjimkou sekce zásobování vodou, činnosti související s odpady ve všech průmyslových 
sekcích a ve stavebnictví. 
 
Zcela jiná situace je v odvětví služeb, kde byl zaznamenán určitý pokles zaměstnanosti pouze 
v sektoru doprava a skladování. Ve všech ostatních sekcích terciárního sektoru počet 
pracujících vzrostl, v řadě případů výrazně. V sekci peněžnictví a pojišťovnictví se počet 
pracujících zdvojnásobil. Podobně se zvýšila zaměstnanost v dalších odvětvích jako činnosti 
v oblasti nemovitostí nebo profesní, vědecké a technické činnosti. Do poslední jmenované 
sekce patří především právní a účetnické činnosti, architektonické a inženýrské činnosti, ale 
i reklama a průzkum trhu. Relativně nejméně se zvýšil počet pracujících v oblasti vzdělávání 
a ve veřejné správě a obraně vč. povinného sociálního zabezpečení. 
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Počet pracujících v odvětvových sekcích CZ-NACE ve věkové skupině 15 a více let 

v tis.

Zaměstnaní 
  

1993 2013 
Rozdíl 

2013/1993 
Index (%)
2013/1993 

Celkem 4 873,5 4 937,1 63,5 101,3

CZ-NACE sekce         
z toho odvětví:         

Zemědělství, lesnictví a rybářství A 358,5 149,6 -208,9 41,7

Těžba a dobývání B 124,6 41,1 -83,5 33,0

Zpracovatelský průmysl C 1 405,1 1 285,3 -119,9 91,5

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla D 79,3 54,0 -25,4 68,0

Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady E 37,5 51,3 13,8 136,8

Stavebnictví F 441,2 420,3 -20,9 95,3

Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel G 497,5 605,3 107,8 121,7

Doprava a skladování H 338,9 301,9 -37,1 89,1

Ubytování, stravování a pohostinství I 148,9 178,5 29,6 119,9

Informační a komunikační činnosti J 93,6 139,8 46,2 149,4

Peněžnictví a pojišťovnictví K 68,7 137,3 68,7 200,0

Činnosti v oblasti nemovitostí L 25,3 48,8 23,5 193,0

Profesní, vědecké a technické činnosti M 122,7 220,8 98,2 180,0

Administrativní a podpůrné činnosti N 84,9 129,4 44,5 152,4

Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. O 299,2 315,9 16,7 105,6

Vzdělávání P 316,5 322,6 6,1 101,9

Zdravotní a sociální péče Q 276,5 339,3 62,8 122,7

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti R 63,3 80,3 17,0 126,9

Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil 
 
C. Rozdílný vývoj zaměstnanosti mužů a žen v řadě odvětví 
Jsou velké rozdíly v zaměstnanosti mužů a žen na úrovni odvětvových sekcí. Některá odvětví 
jsou v současné době doménou mužů (sekundární sektor), naopak ženy dominují v několika 
odvětvích služeb. Počet mužů a žen se přitom vyvíjel v těchto odvětvích protichůdně. To lze 
dokumentovat na následujících příkladech. 
 
V nejčetnější sekci C-Zpracovatelském průmyslu se počet žen za dvacet let snížil o více než 
čtvrtinu (o 160 tis.), počet mužů se naopak zvýšil o 39 tis. Jestliže v roce 1993 převyšoval počet 
mužů počet žen 1,4x, v minulém roce pracovalo v sekci již dvakrát tolik mužů než žen. Zásadní 
vliv měl pokles zaměstnanosti žen ve spotřebním průmyslu. 
 
Počet žen klesl ve všech sekcích sektoru průmyslu včetně stavebnictví, ale počet mužů se 
zvýšil nejen ve zpracovatelském průmyslu, ale i ve vodním a odpadovém hospodářství. Pokles 
mužské zaměstnanosti byl zaznamenán v oblasti těžby a dobývání, což souvisí zejména 
s těžbou uhlí. 
 
V terciárním sektoru se absolutně nejvíce zvýšil počet mužů v informačních a komunikačních 
činnostech (proti roku 1993 o 64 tis., tj. 2,5x), ale přitom počet žen pracujících v této sekci 
naopak poklesl a v roce 2013 nedosahoval ani čtvrtinu celkové zaměstnanosti v této sekci. 
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Naproti tomu se počet mužů snížil v terciárních odvětvích jako veřejná správa a obrana, včetně 
povinného sociálního zabezpečení, a to v důsledku vývoje v ozbrojených silách, počet žen 
v této sekci naopak značně vzrostl. Problematické je snížení počtu mužů pracujících ve velké 
sekci vzdělávání, zatímco počet žen se dále zvýšil. Výsledkem je skutečnost, že muži 
nepředstavují ve školství ani čtvrtinu počtu pracujících v odvětví. 
 
Změna počtu pracujících mužů a žen v jednotlivých odvětvových sekcích ve věkové 
skupině 15 a více let 

v tis.

Zaměstnaní 
  Muži Ženy 

  
2013 

rozdíl 
2013/1993 

index 
2013/1993

2013 
rozdíl 

2013/1993 
index 

2013/1993 

Celkem 2 794,0 58,6 102,1 2143,0 4,9 100,2

CZ-NACE sekce             

z toho odvětví:             
Zemědělství, lesnictví a rybářství A 105,3 -125,4 45,6 44,3 -83,5 34,7

Těžba a dobývání B 36,4 -67,6 35,0 4,7 -16,0 22,9

Zpracovatelský průmysl C 854,4 38,5 104,7 430,9 -158,3 73,1
Výroba a rozvod elekt., plynu, 
tepla 

D 43,1 -15,3 73,8 10,9 -10,1 51,8

Zásob. vodou; čin. souvis. s 
odpady 

E 40,5 15,2 160,1 10,8 -1,4 88,5

Stavebnictví F 386,5 -6,0 98,5 33,8 -14,9 69,4
Velkoob. a maloob.; opr. mot. 
vozidel 

G 273,8 62,0 129,3 331,6 45,8 116,0

Doprava a skladování H 223,4 -8,7 96,2 78,5 -28,4 73,4

Ubytování, strav. a pohostinství I 73,0 10,5 116,8 105,6 19,1 122,1

Informační a komunikační činnosti J 106,9 64,3 250,5 32,8 -18,1 64,5

Peněžnictví a pojišťovnictví K 60,7 38,6 274,3 76,7 30,1 164,7

Činnosti v oblasti nemovitostí L 25,7 14,4 226,0 23,0 9,1 165,8
Profesní, vědecké a technické 
činnosti 

M 110,0 45,6 170,8 110,9 52,6 190,3

Administrativní a podpůrné 
činnosti 

N 71,9 20,1 138,8 57,5 24,4 173,7

Veřej. správa a obr.; pov. soc. 
zabezp. 

O 168,0 -31,2 84,3 147,9 47,9 147,9

Vzdělávání P 74,8 -10,7 87,5 247,8 16,8 107,3

Zdravotní a sociální péče Q 67,3 9,1 115,7 271,9 53,6 124,6
Kulturní, zábavní a rekreační 
činnosti 

R 39,7 7,0 121,6 40,6 10,0 132,6

Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil 
 
D. Podíl zaměstnanosti v průmyslu je v ČR nejvyšší ze všech zemí EU28 
Sektor služeb posiluje v celé Evropské unii. Řada zemí přitom vykazuje výrazná specifika 
v odvětvové struktuře pracujících a Česká republika patří mezi ně. 
 
Pokles zaměstnanosti v primárním a sekundárním sektoru v průběhu posledních dvaceti let byl 
u nás plně kompenzován vysokým přírůstkem počtu pracujících ve službách. Přesto se však 
sektorová struktura zaměstnanosti v ČR liší od jiných zemí EU. Podíl pracujících v sekundárním 
sektoru průmyslu a stavebnictví zůstává v naší republice nejvyšší ze všech zemí Evropské unie. 
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Vysoké zastoupení sekundárního sektoru se přitom projevuje i ve skupině mladších pracovníků 
do 40 let. Naopak podíl terciárního sektoru služeb je v ČR třetí nejnižší za Rumunskem 
a Polskem. Rumunsko se ale vyznačuje extrémně vysokým podílem zaměstnanosti v sektoru 
zemědělství (čtvrtina všech pracujících), obdobně Polsko vykazuje jeden z nejvyšších podílů 
pracujících v tomto sektoru. 
 
V rámci EU28 bylo zaměstnáno v terciárním sektoru 150 miliónů osob ve věku 15-64 let, tj. více 
než 70 %. V ČR nedosahoval tento podíl ani 60 %. V jedenácti zemích přitom dosahovala 
zaměstnanost ve službách více než 75 %. Nejčastěji pracují ve službách lidé v severských 
zemích, včetně Nizozemska, ale i v lidnatých státech jako Španělsko, Francie a Spojené 
království. 
 
Pracující ve věku 15-64 let podle sektorů odvětví v EU28 v roce 2013 

Země Celkem 

z toho sektory v tis. Podíl na celkové zaměstnanosti v %1) 

zemědělství 
průmysl  

vč. 
stavebnictví 

služby zemědělství 
průmysl  

vč. 
stavebnictví 

služby 

EU28 212 655,9  9 558,1 52 035,0 149 496,9 4,5  24,7  70,8 

Belgie 4 484,5  58,1 978,4 3 448,0 1,3  21,8  76,9 

Bulharsko 2 889,4  188,1 878,0 1 822,5 6,5  30,4  63,1 

Česká republika 4 845,9  144,7 1 832,5 2 868,4 3,0  37,8  59,2 

Dánsko 2 622,1  60,8 512,7 2 041,1 2,3  19,6  78,0 

Německo 39 537,8  526,0 11 092,3 27 919,7 1,3  28,1  70,6 

Estonsko 596,6  25,5 183,9 386,4 4,3  30,8  64,8 

Irsko 1 828,0  86,9 337,5 1 402,2 4,8  18,5  76,7 

Řecko 3 459,0  458,5 543,1 2 457,4 12,9  15,3  69,0 

Španělsko 17 001,6  722,1 3 369,0 12 910,7 4,2  19,8  75,9 

Francie 25 509,9  764,9 5 336,6 18 850,8 3,1  21,4  75,5 

Chorvatsko 1 493,6  142,6 419,6 929,5 9,6  28,1  62,3 

Itálie 21 985,2  758,0 6 026,6 15 200,7 3,4  27,4  69,1 

Kypr 356,7  8,9 63,1 284,5 2,5  17,7  79,8 

Lotyšsko 866,5  67,5 209,4 588,1 7,8  24,2  67,9 

Litva 1 264,3  105,8 323,4 829,2 8,4  25,6  65,6 

Lucembursko 236,1  3,4 27,7 198,4 1,5  12,1  86,4 

Maďarsko 3 906,3  190,1 1 172,1 2 543,9 4,9  30,0  65,1 

Malta 172,6  2,1 37,4 132,2 1,2  21,7  76,6 

Nizozemsko 8 184,4  153,0 1 244,1 6 116,9 2,0  16,6  81,4 

Rakousko 4 098,8  171,7 1 074,3 2 852,8 4,2  26,2  69,6 

Polsko 15 313,3  1 784,1 4 720,5 8 799,1 11,7  30,8  57,5 

Portugalsko 4 158,0  275,0 1 034,0 2 846,8 6,5  24,3  67,0 

Rumunsko 8 883,6  2 281,4 2 646,3 3 955,8 25,7  29,8  44,5 

Slovinsko 888,1  63,6 278,7 541,4 7,2  31,5  61,3 

Slovensko 2 317,7  76,7 831,8 1 408,2 3,3  35,9  60,8 

Finsko 2 403,2  92,1 551,0 1 749,7 3,8  23,0  73,1 

Švédsko 4 554,3  81,3 879,1 3 567,6 1,8  19,4  78,8 

Spojené království 28 798,2  265,4 5 428,1 22 831,0 0,9  19,0  80,0 

Zdroj: Eurostat, Labour Force Survey; propočet ČSÚ 

1) podíl jednotlivých sektorů vypočítán pouze ze zjištěných případů
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V porovnání s našimi sousedy je situace na Slovensku velmi podobná jako u nás, v Polsku je 
podstatně významněji zastoupen sektor zemědělství, Německo i Rakousko však vykazují 
zaměstnanost v sektoru služeb o 10-11 procentních bodů vyšší než v České republice. Je však 
zároveň nutné uvést, že jak v Německu, tak i v Rakousku je zastoupení sektoru průmyslu 
očividně vyšší než unijní průměr. 
 
V České republice jsou všechny odvětvové sekce sekundárního sektoru silněji zastoupeny než 
je průměr EU28. Markantní je to zejména v případě zpracovatelského průmyslu, ve kterém podíl 
všech pracujících ve věku 15-64 let dosahoval za Českou republiku 26,3 %, vůbec nejvíce ze 
všech zemí EU28. Unijní průměr přitom činil pouhých 15,6 % celkové zaměstnanosti 
v členských zemích. Výrazně vyšší byla zaměstnanost v ČR i ve stavebnictví (8,6 % proti 7,0 % 
v EU28). 
 
Jinak je tomu v odvětvích terciárního sektoru. Přestože počet pracujících ve službách se zvýšil 
za dvacet let v ČR o půl miliónu, zůstává podíl všech odvětvových sekcí v naší republice 
s výjimkou dopravy a skladování nižší než v EU28. Charakter řady profesí v této sekci se však 
blíží řadě zaměstnání v průmyslu či stavebnictví. 
 
Méně často pracují naši lidé v obchodu včetně oprav motorových vozidel (v ČR 12,3 % proti 
14,2 % v EU28. Obdobně méně často pracují lidé v ČR v sekci profesní, vědecké a technické 
činnosti a v sekci administrativní a podpůrné činnosti. V ČR je nižší zastoupení zaměstnanosti 
i ve školství, což může do určité míry souviset s tím, že podíl mladých ve věku přípravy na 
povolání je v důsledku populačního vývoje nižší. 
 
Největší diferenci vykazuje sekce zdravotnictví a sociální péče. Česká republika výrazně 
zaostává za průměrem EU28 (6,8 % proti 10,7 %). Podíl zaměstnanosti ve zdravotnictví 
a sociální péči u nás zaostává především za zeměmi jako Francie, Spojené království, 
Německo a všechny severské země včetně Nizozemska. Právě zaměstnanost v této sekci 
výrazně odlišuje jednotlivé země podle úrovně péče o zdravotní stav obyvatelstva a zejména 
péče o závislé osoby jak v nejmladším věku, tak i o nejstarší populaci. 
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Odvětvová struktura pracujících ve věku 15-64 let v ČR a v EU28 v roce 2013 

Zaměstnaní 

Podíl na celkové zaměstnanosti v % 

EU28 ČR 

celkem muži ženy celkem muži ženy 

Celkem   100,0 100,0 100,0 100,0  100,0  100,0 

CZ-NACE sekce             

z toho odvětví:             

Zemědělství, lesnictví a rybářství A 4,5 5,3 3,5 3,0  3,7  2,0 

Těžba a dobývání B 0,4 0,6 0,1 0,8  1,3  0,2 

Zpracovatelský průmysl C 15,6 20,3 10,0 26,3  30,8  20,3 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla D 0,8 1,1 0,4 1,1  1,5  0,5 
Zásob. vodou; činnosti souvis. s 
odpady E 0,8 1,2 0,3 1,0  1,5  0,5 

Stavebnictví F 7,0 11,6 1,5 8,6  13,9  1,6 
Velkoobchod a maloob.; opr. mot. 
vozidel G 14,2 13,4 15,1 12,3  9,8  15,5 

Doprava a skladování H 5,2 7,5 2,5 6,2  8,1  3,7 

Ubytování, stravování a pohostinství I 4,5 3,8 5,3 3,6  2,6  4,9 

Informační a komunikační činnosti J 2,9 3,7 2,0 2,9  3,9  1,5 

Peněžnictví a pojišťovnictví K 3,0 2,7 3,4 2,8  2,2  3,6 

Činnosti v oblasti nemovitostí L 0,8 0,7 0,9 1,0  0,9  1,1 

Profesní, vědecké a technické činnosti M 5,2 5,1 5,3 4,3  3,7  5,1 

Administrativní a podpůrné činnosti N 4,0 3,8 4,3 2,6  2,5  2,6 
Veřejná správa a obrana; pov. soc. 
zabezp. O 7,0 7,0 7,1 6,4  6,0  7,0 

Vzdělávání P 7,5 3,9 11,7 6,5  2,6  11,6 

Zdravotní a sociální péče Q 10,7 4,2 18,3 6,8  2,4  12,6 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti R 1,6 1,5 1,7 1,6  1,4  1,8 

Zdroj: Eurostat, Labour Force Survey; propočet ČSÚ
 
V České republice jsou významně zastoupena zejména odvětví sekundárního sektoru, kde 
pracují převážně muži. Týká se to především zpracovatelského průmyslu a stavebnictví (není 
přitom bez zajímavosti, že nejen podíl mužů, ale i žen, ve zpracovatelském průmyslu je nejvyšší 
z celé EU28). Vzhledem k charakteru zaměstnání pracují muži v ČR častěji i v dopravě 
a skladování. Muži naopak pracují méně často v oblasti obchodu, podíl žen pracujících v tomto 
odvětví je vyšší než unijní průměr. 
 
Odvětvová struktura žen v ČR se ve službách příliš neliší od odvětvové struktury za EU28 
s výjimkou podstatně nižšího podílu žen ve zdravotnictví a sociální péči. Naproti tomu muži 
v ČR pracují méně, než činí unijní průměr, v řadě odvětví služeb, kromě obchodu i v profesních, 
vědeckých a technických činnostech, v oblasti vzdělávání a ve zdravotnictví a sociální péči. 
 
E. Největší rozdíly mezi ČR a EU28 se projevují v průmyslu a ve zdravotní a sociální péči 
Ze statistických údajů vyplývá, že zaměstnanost mužů v ČR je podmíněna především vývojem 
ve zpracovatelském průmyslu. Také ženy pracují ve zpracovatelském průmyslu častěji než 
v jiných členských zemích. Tato skutečnost pak kontrastuje s výrazně podprůměrným počtem 
žen i mužů v oblasti zdravotní a zejména sociální péče u nás.  
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Rozdíly v zastoupení těchto dvou velkých sekcí jsou mimořádně velké. Zatímco v ČR pracuje ve 
zpracovatelském průmyslu čtyřikrát více osob než na úseku zdravotnictví a sociální péče, pak 
v Nizozemsku, ve všech severských státech, Spojeném království, ale i ve Francii je 
zaměstnanost ve zdravotnictví a sociální péči dokonce vyšší, než zaměstnanost ve 
zpracovatelském průmyslu. 
 
Při pohledu na situaci v jednotlivých odvětvových oddílech (dvě místa klasifikace odvětvových 
činností CZ-NACE) má u nás významné postavení v sekci zpracovatelského průmyslu oddíl 
C29-Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů. Zatímco v EU28 představuje zaměstnanost 
v tomto oddílu 1,4 % úhrnu všech pracujících, v České republice to je 4 % všech pracujících. 
Česká republika vykazuje i nejvyšší podíl zaměstnanosti v oddílu C-25 Výroba kovových 
konstrukcí a kovodělných výrobků, významná je i zaměstnanost ve výrobě strojů a zařízení. 
Naopak ve všech třech odvětvových oddílech zdravotnictví a sociální péče je zaměstnanost 
nižší než v EU28. Týká se to jak zdravotní péče, tak pobytových služeb sociální péče a hlavně 
ambulantních a terénních sociálních služeb. Pro informaci uvádíme, že jedno procento celkové 
zaměstnanosti představuje v České republice zhruba 50 tis. pracujících. 
 

Podíl vybraných oddílů zpracovatelského průmyslu a zdravotnictví a sociální péče na 
celkové zaměstnanosti 15-64letých v jednotlivých zemích EU28 

v %

Země 

NACE Rev. 2 

z toho sekce-oddíl  

C-10 C-25 C-28 C-29 Q-86 Q-87 Q-88 1)

EU28 2,0  1,7 1,5 1,4 6,2 2,2  2,3 

Belgie 2,2  1,2 1,0 1,0 6,5 3,6  3,9 

Bulharsko 2,9  1,6 1,2 0,3 3,7 0,5  1,0 

Česká republika 2,1  3,6 2,3 4,0 4,8 1,4  0,7 

Dánsko 2,1  1,3 2,4 0,2 6,9 4,6  7,2 

Německo 2,1  2,3 3,1 2,8 7,1 3,0  2,2 

Estonsko 2,1  2,3 0,4 0,7 4,3 1,0  0,3 

Irsko 2,5  0,7 1,7 0,2 8,3 1,4  3,6 

Řecko 3,0  0,8 0,2 0,0 5,3 0,2  0,5 

Španělsko 2,3  1,2 0,7 1,1 5,4 1,4  1,2 

Francie 2,2  1,2 0,8 0,9 7,0 2,4  4,7 

Chorvatsko 3,4  1,7 0,7 0,3 5,3 0,9  0,6 

Itálie 1,8  2,4 2,1 1,0 5,7 1,2  1,0 

Kypr 2,3  1,3 . . 3,8 0,4  0,4 

Lotyšsko 2,9  1,5 0,3 . 3,8 0,9  0,6 

Litva 3,2  1,0 0,6 . 5,3 0,9  .
Lucembursko 0,6  0,3 0,6 . 4,7 2,0  4,3 

Maďarsko 2,9  1,9 1,3 2,7 4,3 1,2  1,3 

Malta 1,3  0,6 0,2 . 6,0 2,1  1,0 

Nizozemsko 1,5  1,0 0,9 0,3 7,0 5,1  4,2 

Rakousko 1,6  2,0 2,0 1,0 6,6 1,9  1,3 

Polsko 3,1  1,9 0,8 1,5 4,5 0,7  0,8 

Portugalsko 2,2  1,8 0,4 1,2 5,3 2,0  1,4 

Rumunsko 2,1  1,4 0,7 1,8 3,5 0,4  0,4 
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Slovinsko 1,7  3,5 1,5 2,1 4,2 1,2  0,7 

Slovensko 2,1  2,7 2,3 3,9 4,4 1,2  1,4 

Finsko 1,4  1,8 2,0 0,3 7,5 3,6  5,2 

Švédsko 0,9  1,6 1,3 1,2 6,5 4,8  4,0 

Spojené království 1,1  0,8 0,8 0,7 7,3 3,0  3,2 

Zdroj: Eurostat, Labour Force Survey; propočet ČSÚ 

1) Vysvětlivky: C-10  Výroba potravinářských výrobků 

C-25  Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

C-28  Výroba strojů a zařízení j. n. 

C-29  Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 
Q-86  Zdravotní péče 

Q-87  Pobytové služby sociální péče 

Q-88  Ambulantní nebo terénní sociální služby 
 
Podíl pracujících ve zdravotnictví a sociální péči je ovlivněn demografickým vývojem 
v jednotlivých státech včetně délky dožití, rodinnými vazbami a samozřejmě ekonomickou 
a sociální situací v jednotlivých zemích. V každém případě je však významným faktorem 
podstatně ovlivňujícím mezigenerační vztahy ve společnosti. 
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