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 TREND POKLESU DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI POKRAČUJE 
 

Podíl nezaměstnaných osob v ČR na populaci ve věku 15 – 65 let v listopadu poklesl o jednu 
desetinu procentního bodu na 3,5 %, což je plně v souladu s naší prognózou a prognózou trhu. Celkový počet 
uchazečů o zaměstnání poklesl o 2,1 % na 265 469 a počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 1,9 % na 
213 790. 
 
Míra nezaměstnanosti tak dosáhla úrovně z prosince 1996. Před rokem byla nezaměstnanost na úrovni 
4,9 %. Meziměsíční pokles je způsoben hlavně pokračujícím trendem úbytku dlouhodobé 
nezaměstnanosti (12+ měsíců) a nezaměstnanosti v délce od tří do šesti měsíců. Naopak oproti 
minulému měsíci stoupla krátkodobá nezaměstnanost (do 3 měsíců) o 4 146 na 88 963. Dlouhodobá 
nezaměstnanost od začátku tohoto roku klesla o 44 580, což má nejenom značný ekonomický efekt, ale 
také především pozitivní sociální dopad. 

 
Míra nezaměstnanosti poklesla v 55 ze 77 okresů. Největší pokles nezaměstnanosti oproti předchozímu měsíci 
zaznamenal okres Teplice (o 7,3 %), Ústí nad Labem (o 6,3 %) a Most (o 5,9 %). Největší meziměsíční nárůst 
nezaměstnanosti zaznamenal okres Jeseník (o 9,4 %) a Klatovy (o 9,3 %). Nejvyšší míru nezaměstnanosti si tradičně 
drží Karviná (8,1 %), Most (7,5 %) a Ostrava-město (6,7 %). Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti zaznamenaly 
okresy Rychnov nad Kněžnou (1,2 %), Praha-východ (1,3 %) a Jindřichův Hradec (1,8 %). Podíl nezaměstnaných stejný 
nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 35 okresů, o tři více než minulý měsíc. 
 
Česká republika si stále drží prvenství, co se týče nejnižší míry nezaměstnanosti v Evropské unii. Eurostat za říjen udává 
pro Českou republiku sezónně neočištěnou míru nezaměstnanosti 2,6 %, zatímco průměr pro EU činí 7,4 %. 
V Německu je za stejné období míra nezaměstnanosti 3,7 %, v Polsku 4,5 % a na Slovensku 7,0 %. Nejvyšší 
nezaměstnanost je stále ve Španělsku (16,8 %) a Itálii (11,3 %). 
 
Na jedno volné pracovní místo připadlo 1,24 uchazeče, což je nejnižší číslo od začátku měření od 
roku 1995. Nejvíce nezaměstnaných je stále ve věku 50-59 let, kteří tvoří 27 % všech nezaměstnaných. Podle 
struktury vzdělání tvoří nejvíce nezaměstnaných absolventi středních odborných škol s výučním listem (34,37 %) a se 
základním vzděláním (27,4 %). Nejvíce ke snížení nezaměstnanosti přispělo snížení počtu 
nezaměstnaných ve skupinách střední odborné vzdělání s maturitou bez výučního listu (-1 979) a 
základní vzdělání (-1 532). Vzhledem k sezónním faktorům očekáváme další snížení 
nezaměstnanosti v příštím měsíci. 
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