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Úvod: Česko, země robotů 

Evropou obchází strašidlo, strašidlo automatizace. Většina ekonomik kontinentu i planety 

se dnes klepe před nástupem umělé inteligence a robotizace. Češi ale dali světu slovo robot 

a také se jich nebojí. Podle exkluzivního průzkumu, který pro Institut pro politiku a společnost 

zpracovala společnost Behavio,1 jen 12 procent zaměstnanců v ČR se bojí, že kvůli robotizaci 

přijdou o práci. Naopak vůbec z toho nemá obavy plných 53 procent a většinou vidí nastupující 

trendy hlavně jako šanci, jak nahradit těžkou a monotónní práci. Mimořádně nízká 

nezaměstnanost a sebevědomí zaměstnanců prokazuje i to, že přesně polovina odpověděla, 

že pokud je nahradí stroj, nebo program, najdou si bez problémů novou pozici. Polovina lidí 

tak má z robotizace pozitivní pocit, či se na ni přímo těší, naopak silnou negativní emoci má 

jen 6 procent Čechů. 

Klíčové pro úspěch české, evropské i dalších ekonomik tak je, jak zvládnou právě digitální 

transformaci ekonomiky v několika příštích letech a zásadní roli v tom bude hrát vzdělání 

a rekvalifikace pracovní síly. I na základě uvedeného průzkumu lze konstatovat, že mimořádně 

důležitá bude v tomto ohledu spolupráce státu s firmami. 

Česko má přitom nejnižší nezaměstnanost v Evropě a zároveň řeší nepříliš příznivý 

demografický vývoj. Proto by mělo podpořit co nejrychlejší automatizaci. ČR se potřebuje 

posunout k vyšším platům a více kvalifikovaným místům, ale tržně, ne umělým zvyšováním. 

Našim firmám dnes zoufale chybí zaměstnanci, jsme historicky jedna z nejprůmyslovějších 

zemí Evropy, roboti už dávno v našich továrnách jsou a potřebujeme jich ještě více. Nepřinášejí 

žádnou nezaměstnanost, ale naopak rozšiřování výroby, a právě lépe placené pozice. Manuální 

rutinní práci už dnes stejně dělají pro firmy agenturní zaměstnanci. Není třeba dovážet 

nekvalifikovanou pracovní sílu, se kterou si za pár let nebude nikdo vědět rady. Není třeba 

otevírat dveře ekonomické migraci jen proto, že v ekonomice chybí levné ruce. Naopak, česká 

vláda chce být do roku 2030 jedním z inovačních lídrů Evropy2 a potřebujeme pro to ty nejlepší 

mozky z domova i ze zahraničí. Automatizace je proto obrovská příležitost, cesta k posunu celé 

ekonomiky, a proto jí je třeba vyjít vstříc. Do předsednictví EU v roce 2022 si Česko vytklo 

za cíl stát se v přeneseném smyslu zemí robotů.3 

  

                                                      
1 Sběr dat 16.-20. dubna 2019, 1 000 lidí, reprezentativní vzorek online populace zaměstnanců ČR 
2 Inovační strategie ČR 2019–2030  
3 Národní strategie umělé inteligence v ČR 

Policy Brief – Jan Klesla, červenec 2019 
 

Budoucnost práce a české ekonomiky 
 



POLICY BRIEF | červenec 2019 

Východiska pracovní skupiny 

Na podporu uvedeného cíle vznikla v rámci Institutu pro politiku a společnost pracovní 

skupina, která navrhne a rozpracuje konkrétní politiky pro oblast budoucnosti práce (Future 

of Work) v České republice a v EU. Tato pracovní skupina by měla především zdůraznit 

pro českou veřejnou debatu řadu základních otázek, které adresovalo například letošní Světové 

ekonomické fórum v Davosu a první setkání pracovní skupiny: 

● Nacházíme se uprostřed jedné z největších proměn světové ekonomiky a trhu práce 

v historii, ale málokdo si to díky nízké nezaměstnanosti uvědomuje. 

● Potřebujeme vytvořit pozitivní narativ k oslovení široké populace. 

● Klíčem je snaha o zvýšení produktivity celé ekonomiky a tím i vyšší úrovně platů a mezd 

(„jako v Německu”). 

● Potřebujeme nabídnout proaktivní a pro-podnikatelská liberální řešení s cílem pomoci 

lidem osvobodit se od rutinní manuální práce, nikoliv u ní zůstat co nejdéle, což fakticky 

přinášejí ochranářské návrhy levice. 

● Základem je upskilling a re-skilling – příprava na dovednosti, které budou potřeba 

v nově vzniklých/transformovaných pracovních místech. 

● Základem je samozřejmě fundamentální změna vzdělávacího systému. 

● Jde jak o školy a vzdělávací systém, tak i o systém rekvalifikace. 

● Hrozí nikoliv nedostatek práce, ale nedostatek dovedností. 

● Potřebujeme nástroje v sociálním systému pro podporu překlenutí transformace 

pracovních míst a rekvalifikace. 

● AI vytvoří nová pracovní místa pravděpodobně ve větší míře, než kolik jich nahradí, 

ale samotní pracovníci potřebují podporu, která jim poskytne čas a prostor 

pro systematickou rekvalifikaci k uplatnění na nové pozici. 

● Musíme proměnit sociální síť v „sociální trampolínu”. 

● Stát nemá mířit na vyšší daně a přerozdělování, ale nabídnout občanům lepší životní 

standard prostřednictvím vyšší kvalifikace a lépe ohodnocené práce. 

● Klíčové je zaměřit se na rozdíly v platech a diskriminaci v jednotlivých socio-

ekonomických skupinách, a především mezi muži a ženami. 

● Automatizace může tyto problémy zásadně amplifikovat. 

● Cílem musí být snížení nerovností, nikoliv jejich zvýšení. 

● Flexibilní úvazky se stávají novou normou nejen mezi svobodnými povoláními. 

● „Uberizace“ práce přináší nejen výhody, ale i rizika a ohrožení udržitelnosti celého 

současného sociálního systému. 

● Zásadní ohrožení plyne právě pro dnes již znevýhodněné skupiny pracovníků. 

● Velmi pravděpodobně zvýšenou mobilitou nás čeká zostřená válka o talenty mezi 

městy, regiony a celými zeměmi. 
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Tyto otázky budou v další práci diskutovány v následujících oblastech: 

● Future of Work – obecně  

● Future of Employment and Labour Market – dopady na trh práce 

● Future of Economy, Industry and Services – dopady na ekonomická odvětví 

● Future of Education – dopady na vzdělávací systém 

● Future of Social System – dopady na sociální systém 

● Future of Society and Democracy – růst nerovnosti a populismu  

● Future of Governance – výzvy pro vládu a vládnutí 

V Česku v současnosti neexistuje jasný plán pro budoucnost práce. Vláda ČR přitom nedávno 

schválila 6,1 mld. Kč na program Country for the Future, který v této oblasti může výrazně 

pomoci. Chybí nicméně jasné sdělení v podobě, proč by se obyvatelstvo mělo dále vzdělávat 

pro zvýšení produktivity a platů. Celou snahu přitom mohou ze strany firemních inovací 

doplnit další iniciativy obsažené například v Koncepci rozvoje kapitálového trhu v ČR. 

Velmi důležitý je přitom dosud chybějící detailní výzkum dopadů na ekonomiku, a především 

regionální rozpad. Jednou z možností je vytipování a podpora pro automatizaci a modernizaci 

modelových měst a regionů. Například jeden z těch se silným průmyslovým příběhem, 

který může být změnami zásadně zasažený, ale také může mít velkou možnost rapidně 

inovovat. Klíčové jsou příklady regionálních firem, které investují do svého města, kde působí 

a žijí. V procesu je přitom řada aktivit jako je např.  Iniciativa Průmyslu 4.0. 

Cílem pracovní skupiny je proto zaměřit se na specifické oblasti související s automatizací 

a transformací ekonomiky. 

Doporučení: Národní program automatizace české ekonomiky 

Pro usnadnění automatizace české ekonomiky by bylo vhodné vypracovat „Národní plán 

automatizace české ekonomiky“, který shrne nejen vhodné politiky a příklady dobré praxe 

ze zahraničí přenesené na české poměry a zároveň se zaměří na dosud neprávem opomíjené 

oblasti. Zatímco reformě vzdělávacího systému se věnuje celá řada iniciativ (např. Eduzměna), 

následující oblasti je potřeba nadále rozpracovat: 

1. Investice do lidí – celoživotní vzdělávání 

Hlavní problém je vyjasnění gesce mezi MŠMT a MPSV. Úřady práce jsou dnes 

zaměřené primárně na rekvalifikace nezaměstnaných osob, jde tedy o zúžený pohled 

na celoživotní vzdělávání. Hlavním aktérem by proto měl být soukromý sektor. 

2. Investice do firem – zpřístupnění kapitálu/financování inovací, především pro SME 

3. Investice do know-how/dovedností – na všech úrovních 

Problém v nákupu například nového vybavení bez znalosti jeho zapojení, často je 

klíčová jen změna procesu než samotný nový (chytrý) stroj.  

Klíčové stanovené cíle jsou:  

● Definovat, jak by měla v budoucnu vypadat práce z pohledu státu/veřejné politiky. 

● Usnadnit automatizaci, aby probíhala rychleji. 

● Začít s konkrétními pilotními projekty. 
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V obecné rovině byla formulována základní doporučení:  

● Vláda by měla ve spolupráci s průmyslem připravit rekvalifikační kurzy 

pro zaměstnance jako součást reformy vzdělávání. Zároveň podpořit nové související 

obory na univerzitách. 

● Samotné firmy, především pobočky zahraničních koncernů, by se měly zapojit jako 

příspěvek k ekonomice. Dobrovolně, netřeba sektorové daně. 

● Firmy by se měly podílet především na zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Může 

například vzniknout fond, do kterého budou dobrovolně přispívat část zisků z ČR 

a který bude financovat vzdělávací kurzy, nebo přímo podporovat ty, kdo se na čas vrátí 

do školy (obdobné příspěvkům bank na platební terminály). Samy budou těžit 

ze zvýšení kvalifikace zaměstnanců nejvíce. Hlavním cílem je podpora těch, 

kteří si zvýší vzdělání – doplní maturitu, udělají DiS., nadstavbu nad VŠ diplom. 

● Stát by měl podpořit především malé a střední podniky v garancích (ČMZRB) 

a pro získání zdrojů (především z kapitálového trhu) na investice do nového high-tech 

zařízení v souladu s vládním investičním plánem a Koncepcí rozvoje kapitálového trhu. 

● Vše zaštiťuje Inovační strategie ČR 2019–2030 a na ní navazující Národní strategie 

umělé inteligence v ČR. Klíčem je Evropské centrum excelence v AI v Praze. 

● Inovační programy a DIHs společně s univerzitními centry zajistí přenos know-how 

do praxe a do firem. Důležitým prvkem ekosystému jsou investoři (smart money). 

● Zásadní je lákání talentů – otevřeme dveře ne nekvalifikovaným dělníkům, ale těm 

nejchytřejším mozkům z celé Evropy i světa. A to i s rodinami (dobrá migrace).  
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