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 NEZAMĚSTNANOST V LISTOPADU KLESLA NA 4,9 % 
 
Podíl nezaměstnaných osob v ČR na populaci ve věku 15 – 65 let v listopadu překvapivě klesl na 
4,9 %, což je o desetinku lepší výsledek, než jsme očekávali my i trh. V porovnání s loňským listopadem se podíl 
nezaměstnaných snížil o jeden procentní bod.  
 
V listopadu bylo 135 tisíc volných pracovních míst, což je nejvyšší listopadový počet volných pozic od roku 2007. 
Oproti předchozímu měsíci se počet volných pracovních míst snížil zhruba o 4 tisíce. Snižuje se také podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných na celkovém počtu lidí bez práce. 
 
V listopadu se o jedno volné pracovní místo ucházeli v průměru 2,7 uchazeči, což je dokonce nepatrně méně, než kolik 
uchazečů připadalo na jedno volné pracovní místo v listopadu roku 2008. Vyšší poptávka po technických a dělnických 
pracovnících nepolevuje ani v listopadu a nedostatek kvalifikovaných pracovníků je napříč všemi technickými obory. 
 
S příchodem zimy se postupně ukončují některé sezónní práce, v důsledku čeho se zvyšuje podíl nezaměstnaných. 
Jedná se ovšem o klasický sezónní efekt. Za prvních 11 měsíců činil podíl nezaměstnaných v průměru 5,5 %. I kdyby 
v prosinci podíl nezaměstnaných vzrostl o dvě či tři desetinky nad listopadových 4,9 %, pořád by se v průměru podíl 
nezaměstnaných letos nacházel na nejnižší úrovni od roku 2008. Jelikož český trh práce již naráží na své limity, prostor 
pro další snížení nezaměstnanosti je omezený. Proto lze očekávat, že v příštím roce bude nezaměstnanost klesat 
pozvolnějším tempem než letos. Očekáváme, že v příštím roce by podíl nezaměstnaných mohl v průměru klesnout k 5,4 
%.  
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