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Ke 30. červnu 2009 evidovaly úřady práce celkem 463 555 osob. Je to sice o 5 994 
uchazečů o zaměstnání víc než ke konci předchozího měsíce, ale podstatně méně než 
nárůst v prvních třech měsících letošního roku.  
 
Nárůst nezaměstnanosti se v posledních třech měsících zpomalil díky mírnému oživení 
v sezónně orientovaných odvětvích (stavebnictví, lesnictví atd.). Vzhledem k tomu, že 
v této oblasti nacházejí lepší uplatnění muži, vyrovnalo se mezi uchazeči o zaměstnání (po 
několikaměsíčním nárůstu podílu mužů) zastoupení obou pohlaví. Ke konci června 
registrovaly úřady práce 231 758 žen, což bylo 50,0 % z celkového počtu 
nezaměstnaných, a 64 045 osob se zdravotním postižením, tj. 13,8 % z celkového počtu 
nezaměstnaných. 
 
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je celkový počet uchazečů o zaměstnání vyšší 
o 165 675. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání je 452 799 dosažitelných uchazečů 
o zaměstnání1, to je o 6 348 osob více než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2008 je počet dosažitelných uchazečů vyšší o 173 226 osob. Míra 
nezaměstnanosti dosáhla 8,0 % a je o 0,1 p.b. vyšší než v předchozím měsíci. 
 
Přes klesající počet volných míst (na 43,4 tisíc) je počet uchazečů o zaměstnání, kteří 
našli v červnu zaměstnání (35,0 tisíc), vyšší než v červnu 2008 (26,4 tisíc), což souvisí 
především s vyšší úrovní vzdělání uchazečů o zaměstnání. Poklesl i počet podíl uchazečů 
o zaměstnání pobírajících podporu v nezaměstnanosti. Zároveň postupně končí podpůrčí 
doba uchazečů o zaměstnání, kteří do evidence úřadů práce přišli koncem roku 2008 a 
počátkem tohoto roku. 
 
V průběhu června bylo na úřadech práce nově zaevidováno 60 738 osob. Je to sice 
o 4 051 nově evidovaných uchazečů více než v předchozím měsíci, ale méně než v prvních 
3 měsících tohoto roku, kdy se do evidence průměrně měsíčně nově zaevidovalo 75,8 tisíc 
nezaměstnaných. Proti červnu 2008 je počet nově hlášených vyšší o 21 043 osob.  
 
Z evidence na úřadech práce v červnu odešlo celkem 54 744 uchazečů (ukončená 
evidence, vyřazení uchazeči). Je to o 1 108 uchazečů méně než v předchozím měsíci 
a o 10 422 víc než v červnu 2008. V červnu nastoupilo do nového zaměstnání 34 990 osob, 
což je o 2 692 lidí méně než v předchozím měsíci a o 8 567 osob víc než v červnu minulého 
roku, 19 754 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.  
 
Meziměsíční nárůst nezaměstnaných zaznamenalo 53 úřadů práce, nejvyšší nárůst byl 
v okresech Tábor (o 5,9 %), Domažlice (o 5,4 %), Žďár nad Sázavou (o 4,8 %) a Praha-
západ (o 4,3 %). Meziměsíční pokles nezaměstnaných zaznamenalo 24 úřadů práce, 
nejvyšší pokles byl v okresech Jeseník (o 6,9 %), Český Krumlov (o 3,9 %), Chomutov 
(o 3,6 %) a Mladá Boleslav (o 3,0 %). 
 
 

                                            
1 Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného 
pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. 
Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní 
neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé 
zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora 
v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené. 

Nezaměstnanost v červnu nepřekročila osm procent 
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Ke 30. červnu 2009 bylo registrováno 20 330 absolventů škol všech stupňů vzdělání 
a mladistvých, je to o 3 435 osob méně než v minulém měsíci a o 5 235 osob více než 
v červnu 2008. Na celkové nezaměstnanosti se tak podílejí 4,4 % (květen 2009 - 5,2 %, 
červen 2008 – 5,1 %). 
 
Podporu v nezaměstnanosti poskytovaly v červnu 2009 úřady práce 191 716 
uchazečům o zaměstnání, tj. 41,4 % všech osob vedených v evidenci (květen 2009 – 
45,7 %, červen 2008 –  32,5 %). 
 
Míra registrované nezaměstnanosti ke 30. červnu 2009 činila 8,0 % (květen 2009 – 
7,9 %, červen 2008 – 5,0 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr 
vykázalo 42 okresů, nejvyšší byla v okresech Most (15,5 %), Karviná (14,3 %), Bruntál 
(13,6 %), Šumperk, Česká Lípa, Děčín (shodně 13,2 %), Hodonín (13,1 %) a Chomutov 
(13,0 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v okresech Praha-východ (2,6 %), Praha 
(3,0 %) a Praha–západ (3,1 %). Míra registrované nezaměstnanosti žen byla 9,3 % 
a mužů 7,0 %. 

 
Harmonizovaná míra nezaměstnanosti, která je zpracovávaná EUROSTATEM pro 
mezinárodní srovnání, dosáhla v ČR v květnu 2009 6,1 %. V ostatních zemích EU byla 
následující: EU27 8,8 %, Belgie 7,9 %, Bulharsko 6,6 %, Dánsko 5,7 %, Německo 7,5 %, 
Estonsko 15,9 %, Irsko 11,7 %, Řecko 9,4 % (březen), Španělsko 18,7 %, Francie 9,1 %, 
Itálie 8,0 % (březen), Kypr 4,9 %, Lotyšsko 16,6 %, Litva 14,1 %, Lucembursko 6,0 %, 
Maďarsko 10,2 %, Malta 6,9 %, Nizozemsko 3,4 %, Rakousko 4,1 %, Polsko 8,1 %, 
Portugalsko 9,2 %, Rumunsko 6,9 % (březen), Slovinsko 5,6 %, Slovensko 11,8 %, Finsko 
10,9 %, Švédsko 9,0 %, Velká Británie 7,3 % (březen). Podrobněji viz  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.  

 
Úřady práce evidovaly ke 30. červnu 2009 celkem 43 402 volných pracovních míst. Je 
to o 4 852 míst méně než v předchozím měsíci a o 108 479 míst méně než v červnu 2008. 
Za měsíc červen bylo na úřadech práce nově nahlášeno nebo uvolněno 16 950 pracovních 
míst a 21 802 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné 
pracovní místo v současné době připadá v průměru 10,7 uchazeče, z toho nejvíce 
v okresech Děčín (59,0), Bruntál (49,8), Karviná (48,3), Jeseník (45,6) a Prostějov (41,6). 
 
K tomuto datu evidovaly ÚP 2 065 volných pracovních míst pro osoby se zdravotním 
postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 31,0 OZP. Volných pracovních 
míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 5 839, na jedno volné místo připadalo 
3,5 uchazečů – absolventů a mladistvých. 
 
Předpokládáme, že v červenci nezaměstnanost v souvislosti s dopady recese mírně vzroste. 
Do evidencí úřadů práce budou podobně jako v předchozích letech přicházet též čerství 
absolventi škol a také občané, jimž byl ukončen pracovní poměr ke konci prvního pololetí. 
Negativní vliv těchto faktorů by mohl být ještě stále mírněn umísťováním uchazečů 
z evidencí úřadů práce do pracovních poměrů v sezónních profesích a odvětvích. Vývoj 
nezaměstnanosti by mohlo pozitivně ovlivnit i uplatňování nástrojů aktivní politiky 
zaměstnanosti, včetně projektů spolufinancovaných z ESF. 
 
Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové 
adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat. 
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