Praha, 4. května 2020

Nezaměstnanost v dubnu vzrostla na 3,4 procenta
Nezaměstnanost v Česku se v dubnu zvýšila na 3,4 %. Oproti předchozímu měsíci
jde o nárůst o 0,4 p.b. Úřad práce ČR evidoval k 30. dubnu celkem 254 040 uchazečů
o zaměstnání. Je to o 28 362 víc než v březnu. Celkem bylo v průběhu dubna nově
zaevidováno na ÚP ČR 52 995 lidí. Průměrná podpora v nezaměstnanosti činila
8 427 Kč.
„Čísla ukazují, že nezaměstnanost roste zatím jen mírně. Abychom tento příznivý stav
udrželi, přišla jsem s návrhem další pomoci. Firmám odložíme povinné odvody na sociální
pojištění. Je potřeba ekonomiku nastartovat a firmy i jejich zaměstnance podporovat
co nejvíce to jde,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
V dubnu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl na 254 040, počet hlášených
volných pracovních míst poklesl na 332 748 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na
3,4 %. V průběhu dubna se nově zaevidovalo na ÚP ČR 52 995 lidí. Ve srovnání
s minulým měsícem to bylo více o 17 281 osob a v porovnání se stejným obdobím
předchozího roku více o 17 178 osob. Nově evidovaní uchazeči o zaměstnání v měsíci
dubnu přicházeli do evidence ÚP ČR především z oblasti služeb – zejména stravování,
maloobchodu, velkoobchodu, hotelnictví, silniční nákladní dopravy, zprostředkování
služeb.
Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenal ÚP ČR ve všech 77 okresech, největší
v okresech Cheb (o 53,0 %), Praha-východ (o 36,1 %), Karlovy Vary (o 35,1 %),
Pelhřimov (o 28,4 %), Praha-západ (o 26,2 %), České Budějovice (o 25,9 %), Benešov
a Jindřichův Hradec (oba o 25,6 %), Domažlice (o 23,9 %) a Praha (o 19,3 %).
Podporu v nezaměstnanosti v dubnu pobíralo 92 898 uchazečů o zaměstnání. Průměrná
výše podpory činila 8 427 Kč. Celkem vyplatil ÚP ČR na podpoře v nezaměstnanosti a při
rekvalifikaci částku 732 127 813 Kč.
Z evidence v dubnu odešlo celkem 24 633 uchazečů. Do zaměstnání z nich ve
sledovaném měsíci nastoupilo 18 497 osob, tj. o 9 129 méně než v předchozím měsíci
a o 17 908 méně než v dubnu 2019.
ÚP ČR evidoval k 30. dubnu celkem 332 478 volných pracovních míst. To je o 9 539
míst míň než v březnu. Na jedno pracovní místo tak připadlo v průměru 0,8 uchazeče.
Nejvíce jsou zaměstnavateli poptávání pracovníci v odvětví zpracovatelského průmyslu,
stavebnictví, obchodu a administrativy.
Podrobné statistiky k nezaměstnanosti za měsíc duben vydá ÚP ČR ve čtvrtek
7. května ve 12 hodin.
Audiovizuální záznam z tiskové konference MPSV k aktuálnímu vývoji k dispozici ZDE,
zvukový záznam ZDE.

Tiskové oddělení MPSV

