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Česko stále trápí nedostatek řemeslníků. Na trhu práce chybí bezmála 300 tisíc zaměstnanců. 

Dlouhotrvající odliv mladých uchazečů z učňovských oborů z posledních let ustává, ale úbytek 

pracovních sil v řemeslných oborech v příštím desetiletí bude pokračovat. Vysoké ceny stavebních 

materiálů by aktuálně mohly vést k poklesu zájmu o řemeslné práce ze strany veřejnosti. 

 

Zaměstnavatelé aktuálně postrádají podle dat Úřadu práce ČR přibližně 270 tisíc pracovníků, a to 

nejen v řemeslných profesích. Reálný počet může být vyšší, podle dat Hospodářské komory totiž více 

než tři pětiny podniků nové zaměstnance hledají většinou jiným způsobem než přes pobočky Úřadu 

práce ČR. 

 

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí demografický vývoj v následujícím desetiletí sníží 

produktivní složku obyvatelstva o dalších zhruba 300 tisíc osob. 

 

„Data MPSV jsme ověřili a jsou správná. Vycházejí z prognózy ČSÚ z roku 2018. Data skutečně ukazují, 

že dojde k výraznému úbytku obyvatelstva v produktivním věku mezi 15 až 64 lety v nadcházejících 

deseti letech,“ uvedl pro redakci PrahaIN.cz tiskový mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. 

Nedostatek technických pracovníků na trhu 

 

Největší poptávka zaměstnavatelů je po technicky orientovaných pracovnících, jako jsou kovodělníci 

nebo strojírenští dělníci. Obrovská poptávka firem je po řemeslnících v oborech, mezi které patří 

nejvíce truhláři, tesaři, omítkáři, štukatéři, podlaháři, kamnáři, kameníci nebo malíři interiérů, 

výrazně na trhu chybí klempíři a pokrývači. 

 

Firmy postrádají ale i pekaře, cukráře, kuchaře, řezníky, švadleny, ošetřovatele skotu a přetrvává 

vysoká poptávka po skladnících a řidičích nejen nákladních vozidel, ale například i vysokozdvižných 

vozíků. 

 

„Nedostatek řemeslníků a technicky orientovaných pracovníků je dlouhodobý strukturální problém 

českého trhu práce, který způsobuje obrovské škody v ekonomice, protože firmy musí v řadě případů 

odmítat zakázky, které pak zajistí firmy z jiných zemí a do státní kasy plyne méně peněz z daní a 

odvodů,“ popsal pro PrahaIN.cz Miroslav Diro. 

 



Hospodářská komora upozorňuje, že na klesající počet těchto pracovníků má vliv zejména 

demografie a také klesající zájem mladých lidí o učňovské obory. Přestože na začátku devadesátých 

let vznikala nová odborná učiliště, podnikatelé zaznamenávají nedostatek kvalifikovaného dorostu už 

od jejich druhé poloviny. 

 

„Navíc řada zaměstnavatelů pozoruje upadající úroveň řemeslných dovedností absolventů odborných 

učilišť. Učňovské školství je silně poznamenané tím, že se na něm zkoušely různé koncepce výuky, 

zažilo vleklé spory o způsob svého financování, putovalo z resortu do resortu a zasáhla ho 

optimalizace sítě škol,“ upřesnil tiskový mluvčí Hospodářské komory. 

Psali jsme 

„Je to na mašli!“ Problémy s bydlením a ve stavebnictvím přivádí lidi do těžkých… 

„Je to na mašli!“ Problémy s bydlením a ve stavebnictvím přivádí lidi do těžkých… 

 

Napříč politickým a jakýmkoli jiným spektrem se všichni shodnou, že situace ve stavebnictví není v 

České republice dobrá. Dílem k tomu přispěl… 
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Byznys 

Proč v Česku chybí řemeslníci a techničtí pracovníci 

 

Jedním z důvodů jejich nedostatku jsou odchody do důchodu z řad zručných lidí početnější starší 

generace. V posledních dvaceti letech vlivem demografického vývoje ubylo středoškoláků. Klesající 

zájem o učňovské školství doprovází jev, kdy si řada absolventů řemeslných oborů zvolí práci v jiném 

oboru a vyučené řemeslo nevykonává. 

 

Podle tiskové zprávy Středního odborného učiliště Jarov (SOŠJ) roste v Česku nová generace 

řemeslníků. Zájem o učební obory se v poslední době zvyšuje. Na střední školy navíc nastoupily silné 

ročníky a střední odborné školy hlásí po dlouhých letech, kdy některým oborům hrozil i zánik kvůli 

nedostatku uchazečů, plno. 

 

Děje se tak proto, že zvýšený zájem o uplatnění na trhu práce bude pro absolventy učebních oborů 

nadále pokračovat. Některým profesím pomohly i nové zákony nebo přijaté vyhlášky, což se týká 

například kominíků. Tento učební obor byl těsně před zánikem a k jeho znovuzrození pomohla 

povinnost pravidelných kontrol komínů. 

 

Celkový obrat na trhu a dostatek řemeslníků však není otázkou několika málo let. 

 

„Obávám se, že ke zlepšení bude docházet velmi pomalu, protože stále je velice silný odchod 

končících starších řemeslníků. Jejich nahrazení mladými začínajícími bude trvat velice dlouho. Navíc 

hodně absolventů učebních oborů odchází krátce po vyučení, v době, kdy mají velice malou praxi, a 



tím pádem i přece jenom nízké finanční ohodnocení ve firmách. Pokud v tu chvíli dostanou nabídku 

dělat třeba řidiče za vyšší finanční ohodnocení, často neodolají a odejdou,“ popisuje situaci Miloslav 

Janeček, ředitel SOŠJ. 

 

Rychlému zapojení mladých řemeslníků do vlastního podnikání mohou bránit i vysoké pořizovací 

náklady na nezbytné technické zařízení. Například zajištění plně vybavené truhlářské dílny vyjde na 

vyšší stovky tisíc korun. 

Řemeslo má zlaté dno 

 

Staré přísloví upozorňující na skutečnost, že ten, kdo je manuálně zručný a ovládá nějaké řemeslo, se 

nemusí bát budoucnosti, neboť vždy najde uplatnění, neztrácí nic na svém opodstatnění ani dnes. 

 

Tak, jak roste poptávka po řemeslnících, roste i jejich finanční ohodnocení. Nejen jejich 

zaměstnavatelé, ale i zákazníci z řad veřejnosti se musí připravit na rostoucí částky, které se u 

schopných a žádaných řemeslníků mohou vyšplhat až na úroveň platů vrcholových manažerů. 

 

„Obecně řemeslník, který je zaměstnán u firmy, si v průměru vydělá 40 až 50 tisíc za měsíc. Řemeslník 

pracující jako OSVČ si může vydělat až 80 tisíc a řemeslník, který zároveň dělá své řemeslo, ale navíc 

je ochoten a schopen nést zodpovědnost za další dva nebo tři řemeslníky, které zaměstnává, si vydělá 

ještě daleko více,“ popisuje ředitel Miloslav Janeček a dodává, že v případě, kdy se řemeslník 

rozhodne vést vlastní firmu zodpovídá také za účetnictvím, jedná se zákazníky a shání zakázky. 

Psali jsme 

Jak jsem prosil řemeslníky, aby si vzali peníze a přijeli mi opravit dům, až… 

Jak jsem prosil řemeslníky, aby si vzali peníze a přijeli mi opravit dům, až… 

 

KOMENTÁŘ Přibývá studentů vysokých škol a ubývá řemeslníků. Jeden by se radoval nad vzděláním 

našeho národa. Je ale známý fakt, že vzdělanost je… 
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Komentáře 

Vysoké ceny materiálu mohou snižovat poptávku 

 

Dlouhé čekací doby potvrdil pro redakci PrahaIN.cz přímo z praxe majitel firmy Střechy Held. „Na 

novou střechu byste u nás čekal tak půl roku. A v poslední době se situace zhoršuje, čekací doba se 

stále prodlužuje, mohu potvrdit, že firmy nejsou,“ uvedl pro PrahaIN.cz Oldřich Held. 

 

Další vývoj týkající se dostupnosti tesařských a klempířských prací budou ovlivňovat hlavně ceny 

materiálu. „Teď s přicházející krizí máme pocit, že zase práce ubyde, takže se čekací doba pro 



zákazníka možná vyrovná. Materiály se tak strašně zdražily, že na to lidé nebudou mít,“ popsal 

blízkou budoucnost ze své zkušenosti Oldřcih Held z firmy sídlící na Praze 5. 

 

A situace, kdy lidé čekají na kvalitní řemeslníky i více než půl roku, potvrdil tiskový mluvčí 

Hospodářské komory. 

 

„Najít řemeslníka, který by mohl přijmout zakázku hned, není pro zákazníky vůbec snadné. Poptávka 

po pracích v loňském roce v některých oborech ochladla kvůli vysoké inflaci, nedostatku nebo 

drahým materiálům a také kvůli drahým hypotékám. Výrazně ale vzrostl zájem o zateplení domů a 

fotovoltaiku,“ dodal pro PrahaIN.cz Miroslav Diro. 

 

https://www.prahain.cz/byznys/na-novou-strechu-budete-cekat--10883.html 
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