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NÁKLADY PRÁCE
Kolik stojí firmu jeden zaměstnanec včetně povinných odvodů, nákladů, bonusů či prémií? To
ukazují náklady práce. Statistická data prezentují náklady práce jako index i jako úroveň samotných nákladů, která je udávána v eurech na jednoho zaměstnance.

Statistika nákladů práce
Tato statistika představuje hierarchický systém víceletých, ročních a čtvrtletních statistik,
jehož cílem je poskytnout komplexní a podrobný obraz o úrovni, struktuře a krátkodobém
vývoji nákladů práce v různých odvětvích hospodářské činnosti v Evropské unii a ve členských zemích.
Údaje odhadují národní statistické úřady na
základě dostupných strukturálních a krátkodobých informací ze vzorků a administrativních
záznamů pro podniky všech velikostí.
V kontextu indexu nákladů práce jsou náklady
práce definovány jako základní výdaje, které
nesou zaměstnavatelé za účelem zaměstnávání zaměstnanců. Zahrnují odměny zaměstnanců, tedy mzdy a platy, příspěvky zaměstnavatelů na sociální zabezpečení a daně ze zaměstnání považované za mzdové náklady minus jakékoli obdržené dotace. Do nákladů práce se nezahrnují náklady na odborné vzdělávání nebo jiné výdaje, jako jsou náklady na nábor a výdaje na pracovní oděvy. (EC 1) Tyto
složky nákladů práce a jejich prvky jsou definovány v Nařízení Komise (ES) č. 1726/1999
ze dne 27. července 1999 , kterým se provádí
nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální
statistice výdělků a nákladů práce s ohledem
na definici a předávání informací o nákladech
práce (EUR-LEX), pokud jde o definici a předávání informací o mzdové náklady.

Měření indexů
Čtvrtletní index nákladů práce měří krátkodobé trendy v „průměrných hodinových nákladech práce“, které jsou definovány jako
(celkové) náklady práce dělené odpovídajícím
počtem hodin odpracovaných v daném čtvrtletí (viz odstavce 11.26 až 11.31 přílohy A ka-

pitoly 11 Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne
25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství . Roční údaje se počítají jako aritmetický průměr
čtvrtletních hodnot. (EUR-LEX 2)

Indexy nákladů práce
Všechny indexy nákladů práce jsou roční zřetězené Laspeyresovy indexy, které jsou váženy zásadně stálými vahami na základě struktury základního období. (ČSÚ)
Trendy v průměrných hodinových mzdových
nákladech pro jednotlivou ekonomickou činnost (resp. zemi) jsou váženy celkovými
mzdovými náklady spojenými s touto činností
(resp. zemí), které jsou stanoveny na jeden
rok za účelem získání národních nebo evropských agregátů.
Aktuální referenční rok indexů nákladů práce
je rok 2016. Statistickou jednotkou může být
podnik nebo místní jednotka s 10 nebo více
zaměstnanci. Ačkoli indexy nákladů práce pokrývají všechny jednotky v uvažovaných sekcích NACE, základ z průzkumu nákladů práce
nepokrývá malé podniky.
Úrovně nákladů práce vycházejí z nejnovějšího průzkumu nákladů práce. Úrovně nákladů
práce jsou k dispozici v eurech. Soukromé
společnosti mohou úrovně nákladů práce použít k vyhodnocení smluv, mzdových dohod a
analýzy konkurenceschopnosti. (EC 1)
V České republice se index nákladů práce počítá každé čtvrtletí. Počítá se striktně porovnáním dat z příslušných zdrojů. V současné době
se používá kombinace dvou zdrojů dat, a sice
Podniková zpráva o zaměstnanosti a mzdách a
také průzkum nákladů práce. Podniková zpráva se vydává každého čtvrt roku, průzkum
nákladů práce se provádí jednou ročně. (EC 2)
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INDEX NÁKLADŮ PRÁCE V EU V LETECH 2018-2020
Jak koronavirová pandemie ovlivnila náklady práce v zemích EU a také v České republice? Index
nákladů práce ukazuje, zda se náklady v uvedeném období zvýšily či snížily.
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020, období, během kterého ve většině členských států stále
platila omezující opatření spojená s covid-19,
vzrostly hodinové náklady práce v eurozóně o
+3 % a v EU o +3,3 % ve srovnání se stejným
čtvrtletím předchozího roku. Ve třetím čtvrtletí roku 2020 se hodinové náklady práce zvýšily v eurozóně o +1,6 % a v EU o 1,8 %. Dvěma hlavními složkami mzdových nákladů jsou
mzdy a platy a nemzdové náklady. V eurozóně vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 náklady na mzdy a platy za odpracovanou hodinu o +3,5 % a nemzdová složka o +1,5 % ve
srovnání se stejným čtvrtletím předchozího
roku. Ve třetím čtvrtletí roku 2020 byly meziroční změny u mezd a platů +2,2 % a u nemzdové složky -0,3 %. V EU se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 zvýšily náklady na hodinové
mzdy a platy o +3,7 % a nemzdová složka
o 1,8 %. Ve třetím čtvrtletí roku 2020 byla

roční změna hodinových mezd a platů
+ 2,4 %, zatímco nemzdová složka zůstala
nezměněna. V EU i v eurozóně nemzdová
složka zmírnila růst hodinových mzdových nákladů, zejména v důsledku daňových úlev a
dotací zavedených vládami EU na podporu
podniků zasažených krizí.
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 se ve srovnání
se stejným čtvrtletím předchozího roku hodinové náklady práce v eurozóně zvýšily
v (převážně) nepodnikatelské ekonomice
o +4,0 % a v podnikatelské ekonomice
o +2,6 %. V EU vzrostly hodinové náklady práce o +4,4 % v nepodnikatelské ekonomice
a o +2,8 % v podnikatelské ekonomice.
(EC 3)
Na grafu je znázorněn index nákladů práce v
období 2018-2020. Podrobněji jsou hodnoty
rozepsány na následující straně v tabulce.

Graf 1: Index nákladů práce v letech 2018-2020 v %
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Zdroj: Labour cost index by NACE Rev. 2 activity - nominal value, annual data [LC_LCI_R2_A$DEFAULTVIEW], Eurostat, vlastní úprava
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INDEX NÁKLADŮ PRÁCE V EU (TABULKA)
Belgie
Bulharsko
Česko
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Chorvatsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemí
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko

2018
1,6
7,7
8,4
2,0
2,5
6,9
2,8
3,5
1,3
2,2
5,7
2,0
3,2
12,6
10,2
2,4
9,6
2,2
2,2
3,6
6,7
2,0
15,3
2,8
6,8
1,2
2,6

2019
2,1
11,3
7,0
2,1
2,9
7,8
3,3
1,9
2,8
1,6
3,6
1,5
5,4
7,4
5,1
2,7
9,8
1,5
2,2
1,9
6,5
1,6
13,1
5,4
8,7
1,5
2,8

2020
1,5
8,1
7,5
1,9
2,9
2,1
-2,2
2,6
4,5
2,4
-0,5
3,6
-2,1
5,4
7,6
0,6
7,3
-2,9
0,9
6,1
6,2
8,2
7,1
4,1
7,4
0,7
1,2

Zdroj: Labour cost index by NACE Rev. 2 activity - nominal value, annual data [LC_LCI_R2_A$DEFAULTVIEW], Eurostat, vlastní úprava
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NÁKLADY PRÁCE NA HODINU 2018—2020
Náklady práce na jednu hodinu se v zemích EU velmi výrazně odlišují. Z grafu a z tabulky je patrné, jak se v jednotlivých zemích Evropské unie měnily hodinové náklady práce.

V roce 2020 byly průměrné hodinové náklady
práce v celé ekonomice (bez zemědělství
a veřejné správy) odhadovány na 28,5 eur
v Evropské unii a 32,3 eur v eurozóně. Průměr
zastírá znatelné rozdíly mezi členskými státy
EU, přičemž nejnižší hodinové náklady práce
jsou evidovány v Bulharsku (6,5 eur), Rumunsku (8,1 eur) a Maďarsku (9,9 eur). Naopak
nejvyšší jsou v Dánsku (45,8 eur), Lucembursku ( 42,1 eur), Belgii (41,1 eur).
Mzdové náklady jsou tvořeny mzdami a nemzdovými náklady, jako jsou sociální příspěvky
zaměstnavatelů. Podíl nemzdových nákladů na
celé ekonomice činil v EU 24,5 % a v eurozóně
25,0 %. V celé EU byly hodinové náklady práce
nejvyšší v převážně nepodnikatelském sektoru
(29,7 eur) a nejnižší ve stavebnictví (25,6 eur).
V letech 2019 až 2020 se hodinové náklady
práce v Evropské unii vyjádřené v eurech zvý-

šily o 3,1 % a v eurozóně o 2,9 %. V rámci eurozóny vzrostly hodinové náklady práce ve
všech členských státech s výjimkou Malty
(-4,7 %), Kypru a Irska (v obou státech poklesly o 2,7 %). Největší nárůst byl zaznamenán
v Portugalsku (+8,6 %), Litvě (+7,5 %) a na Slovensku (+7,0 %), nejmenší v Lucembursku
(+0,5 %), Finsku (+0,7 %) a Nizozemsku (+0,8
%) ).
U členských států mimo eurozónu se hodinové náklady práce také zvýšily., vyjma Chorvatska. V Chorvatsku náklady poklesly o -1 %.
Největší nárůst mzdových nákladů byl zaznamenán v Maďarsku (+7,9 %), Bulharsku
(+7,8 %), České republice (+ 7,4 %) a Rumunsku (+7,2 %). Nejméně vzrostly mzdové náklady ve Švédsku (+1,1 %) a v Dánsku (+2,0 %).
(EC 3)

Graf 2: Úroveň nákladů práce 2018 až 2020, v eurech
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Zdroj: Labour cost levels by NACE Rev. 2 activity [LC_LCI_LEV$DEFAULTVIEW], Eurostat, vlastní úprava
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NÁKLADY PRÁCE V EURECH NA HODINU (TABULKA)
Belgie
Bulharsko
Česko
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Chorvatsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemí
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko

2018
39,7
5,4
12,7
43,9
34,6
12,4
32,1
16,0
21,3
35,9
10,8
28,3
16,6
9,3
9,0
40,8
9,2
15,1
35,8
33,8
10,1
14,2
7,0
18,1
11,6
33,6
36,7

2019
40,5
6,0
13,5
44,8
35,6
13,4
33,2
16,4
21,9
36,5
11,1
28,7
17,5
9,9
9,4
41,9
9,9
15,2
36,5
34,6
10,7
14,4
7,7
19,0
12,5
34,1
36,5

2020
41,1
6,5
14,1
45,8
36,6
13,6
32,3
16,9
22,8
37,5
10,8
29,8
17,0
10,5
10,1
42,1
9,9
14,5
36,8
36,7
11,0
15,7
8,1
19,9
13,4
34,3
37,3

Zdroj: Labour cost levels by NACE Rev. 2 activity [LC_LCI_LEV$DEFAULTVIEW], Eurostat, vlastní úprava
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COVID-19: ÚLEVA VE MZDOVÝCH NÁKLADECH
Pandemie covid-19 nebývale zasáhla do života obyvatel celého světa. V Evropské unii se vlády členských
států snažily podpořit zaměstnavatele či zaměstnance. Níže jsou uvedeny balíčky na podporu zaměstnanosti ve vybraných zemích (alternativy k tzv. kurzarbeit).

V roce 2020 zavedla většina členských států
řadu režimů podpory ke zmírnění dopadu
pandemie covid-19 pro podniky, případně
také zaměstnance. To spočívalo zejména v
krátkodobých pracovních ujednáních a dočasných úlevách plně nebo částečně kompenzovaných vládou. Tyto režimy byly obecně zaznamenávány jako subvence (nebo daňové úlevy), které se projevily do nákladů
práce záporným znaménkem v nemzdové
složce. Obecně se počet skutečně odpracovaných hodin snížil, mzdy neklesly, poklesly
nutné odvody, a tak se omezil dopad na hodinové náklady práce. (EC 2)

Podpora ze strany EU
EU zavedla nástroj pro zmírnění rizika nezaměstnanosti SURE, ve kterém představila návrh podpory na zmírnění rizik nezaměstnanosti v případě nouze (Support to mitigate
Unemployment Risks in an Emergency, SURE)
ve výši 100 mld. eur ve formě půjček členským zemím. Pomoc je cílena na podniky a je
určena k ochraně pracovních míst. Podniky
by neměly zaměstnance propustit, nesnížit
mzdu, ale cílem je zachovat pracovní místo.
Iniciativa SURE má podpořit systémy Kurzarbeit v jednotlivých členských státech EU,
a podobně koncipovaná opatření na podporu
udržení zaměstnanosti, která jednotlivé země
již zavedly.(EC5) Půjčky jsou založeny na zárukách poskytnutých členskými státy. Firmy
mohly dočasně zkrátit pracovní dobu zaměstnanců nebo úplně pozastavit práci a zároveň
vyplácet zaměstnancům mzdy. Podporu
mohly získat také OSVČ, které měly v tomto
program nárok na náhradu příjmů. (EC 6)
Tento nástroj schválila 19. května 2020 Rada.
Finanční prostředky získala Komise jménem
EU na finančních trzích. Ty byly ze 3/4 zajiště-

ny rozpočtem EU a z 1/4 zárukami, jež poskytly členské státy dle jejich podílu na HND
EU. (CE)

Německo
Německo inspirovalo řadu států k zavedení
příspěvku na zaměstnanost (Kurzarbeit). Institut příspěvku zaměstnanosti je v Německu
již delší dobu etablován, a v rámci stávající
krize stačilo příspěvek rozšířit také na ty firmy, které byly citelně zasaženy krizí způsobenou covid-19. Podmínky pobírání příspěvku
se zmírnily. Nově bylo minimálním požadavkem pro splnění nároku na příspěvek
(Kurzarbeitgeld) výpadek ze mzdy ve výši
10 % u nejméně 10 % zaměstnanců (doposud
to byla 1/3). O příspěvek mohly požádat
všechny firmy, kterých se koronavirová krize
dotýká. Na příspěvek měly firmy nárok
i v případě, že se v důsledku státních ochranných opatření dočasně uzavřely pobočky či
provozovny. Aby firma příspěvek obdržela,
musela výpadek práce nejprve ohlásit příslušnému úřadu práce. Příslušný úřad práce zkontroloval, zda byly splněny všechny předpoklady pro získání příspěvku. Příspěvek bylo možné pobírat maximálně 12 měsíců. Příspěvek
činil 60 % výpadku čisté mzdy, v případě, že
zaměstnanec měl alespoň jedno dítě, byl příspěvek navýšen na 67 %. Zaměstnavatel mohl
požádat o náhradu příspěvků na sociální zabezpečení, které odvádí zaměstnavatel za
zaměstnance se sníženou pracovní dobou.
(BA)
Těm zaměstnancům, kterým byla pracovní
doba zkrácena o více než 50 %, se od 4. měsíce trvání kurzarbeitu navýšil příspěvek na
70 % (77 % pro zaměstnance s dětmi) a od
7. měsíce na 80 % (resp. 87 %). Opatření platilo do konce roku 2020. (BMF)
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Rakousko
V Rakousku byl příspěvek na zaměstnanost
koncipován tak, že se dočasně zkrátily mzdy
i pracovní doba. Stát finančně toto opatření
podpořil. Hlavním cílem bylo udržet pracovní
místa pro co nejvyšší počet zaměstnanců.
Podporu bylo možné získat na 3 měsíce,
s případným prodloužením celkově na půl roku. V rámci těchto tří měsíců musel zaměstnanec odpracovat alespoň 10 % pracovní doby,
maximálně 90 %. Stát uhradil zaměstnanci na
80 % mzdy u mezd nad 2 686 eur (až do výše
5 370 eur), 85 % u mezd od 1700 eur až do
2 685 eur a 90 % u mezd do 1700 eur. Veškeré náklady na odvody převzal stát. (AS)

Maďarsko
Jistá forma kurzarbeitu platila také v Maďarsku. Podniky, kterým se tržby propadly o více
než polovinu, mohly požádat o příspěvek na
podporu zaměstnanosti v případě, že drží na
místě zaměstnance, který by jinak o místo
přišel. Tomuto zaměstnanci se stát zavázal
platit 70 % mzdy. Výše příspěvku byla zastropována dvojnásobkem minimální mzdy. (HU)

Slovensko
Na Slovensku poskytl stát příspěvek na udržení pracovního místa zaměstnavateli, jehož
provoz byl povinně uzavřen, příspěvek ve výši
80 % hrubé mzdy zaměstnance, maximálně
1 100 eur. Pokud zaměstnavatel vyplatil zaměstnancům náhradu mzdy ve výši 60 % jejich průměrného platu, byl příspěvek státu
maximálně 880 eur. Příspěvek byl pro zaměstnance, který nemohl vykonávat svoji práci
z důvodu překážky na straně zaměstnavatele.
Maximální příspěvek mohl být 200 tisíc eur na
jednu společnost. Příspěvek bylo možné získat
také na zaměstnance na částečném úvazku
nebo na dobu určitou. (PI)

Švédsko
Ve Švédsku stát v režimu kurzarbeitu pokryl
v této mimořádné situaci až 3/4 nákladů
(standardně pouze 1/3) na zaměstnance

v případě poklesu jeho pracovní doby
v důsledku koronavirové krize. Zbytek nákladů
byl rozdělen mezi zaměstnance (snížením
mzdy) a zaměstnavatele (doplňujícím finančním příspěvkem). (GO) Cílem je, aby zaměstnanec získal až 90 % čisté mzdy i v tom případě, že za jiných okolností by bylo jeho pracovní místo zrušeno, případně by mu byla mzda
výrazně více krácena. (TL)

Růst mzdových nákladů
V EU ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku zaznamenaly nejvyšší nárůst hodinových nákladů práce tyto ekonomické činnosti:
 Umění, zábava a rekreace(+ 11,0 % oproti
+4,6 % ve třetím čtvrtletí)
 Ubytovací a stravovací služby (+10,2 %
proti +3,1 %)
 Ostatní služby (+6,9 % proti +3,7 %)
 Těžba a dobývání (+6,7 % proti +2,7 %)
Ve většině případů lze růst hodinových mezd
vysvětlit snížením počtu skutečně odpracovaných hodin v důsledku úplného nebo částečného omezení práce, zejména ve čtvrtém čtvrtletí. Zatímco mzdy byly obecně udržovány prostřednictvím podpůrných opatření zavedených vládami EU v kontextu krize covid-19,
počet odpracovaných hodin poklesl.
Pokles nefinanční složky zaznamenaly čtyři
ekonomické činnosti:
 Služby ubytování a stravování (-17,6%
oproti -13,1% ve třetím čtvrtletí)
 Doprava a skladování ( -2,2% proti -3,6%)
 Umění, zábava a rekreace (-1,6% proti 6,1%) Administrativní a podpůrné činnosti
(-1,3% proti -4,4%).
Index nákladů práce je relevantní pro pochopení inflačního procesu a nákladové dynamiky
v ekonomice. Mzdové náklady jsou důležitým
potenciálním zdrojem inflace, protože tvoří
velkou část celkových nákladů soukromých
podniků, které mohou přenášet vyšší mzdové
náklady, zejména pokud se neprojeví ve vyšší
produktivitě na spotřebitele prostřednictvím
vyšších koncových cen. (EC 4)
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