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Aktuální míra nezaměstnanosti (10,1%)
Tisková zpráva
V měsíci září pokračoval mírný růst nezaměstnanosti započatý v červnu. Mírné
zlepšení můžeme očekávat v říjnu. Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla
v září 10,1%. Je to o 0,1% více než v předchozím měsíci srpnu. Úřady práce tedy v
září evidovaly celkem 529 407 nezaměstnaných, což je o 4 427 osob více než ke
konci předchozího měsíce. V průběhu září bylo na úřadech práce nově zaevidováno 76
669 osob a do nového zaměstnání nastoupilo 48 066 osob.
Nejnižší nezaměstnanost byla v okresech Praha–západ (3,1 %), Praha–východ
(3,8 %), Praha (4,1 %) a Benešov (4,4 %). Nejvyšší nezaměstnanost byla v okresech
Most (22,9 %), Karviná (20,4 %), Teplice (19,3 %), Ostrava (18,5 %) a Chomutov
(18,4 %). Příspěvek v nezaměstnanosti poskytovaly úřady práce 191 464 uchazečům
o zaměstnání, tj. 36,2 % všech osob vedených v evidenci.
Nárůst nezaměstnanosti souvisí s nedostatkem vhodných pracovních
příležitostí s ohledem na profesní a vzdělaností strukturu uchazečů o zaměstnání.
Srovnáme-li vzdělanostní strukturu nabídky volných míst se strukturou uchazečů,
zjistíme, že je neshoda v počtu téměř u všech skupin vícenásobná. Počet volných míst
zaznamenal tento měsíc po několikaměsíčním mírném růstu opět pokles.
Úřady práce evidovaly k 30. 9. 2003 celkem 45 216 volných pracovních
míst. Je to o 326 míst méně než v předchozím měsíci. Na jedno volné pracovní místo
v současné době připadá v průměru 11,7 uchazečů, z toho nejvíce v okresech Jeseník
(56,8). Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 8 174,
na jedno volné místo připadalo 8,1 uchazeče - absolventů a mladistvých.
Na zvýšené míře nezaměstnanosti se jednoznačně nejvíce podílejí čerství
absolventi škol. Do evidence přicházeli nově absolventi, kteří maturovali nebo
skládali opravné zkoušky v září. Přicházeli také ti, kteří nebyli přijati k dalšímu studiu
na VŠ, a studenti, kteří školu ukončili neúspěšně. K 30. září bylo registrováno 65 811
absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, což je o 7 986 více než
v předchozím měsíci, ale o 9 025 méně než ve stejném období roku 2002. Na
celkové nezaměstnanosti se tak podílejí 12,4% (v září 2002 se absolventi podíleli
15,2 % na celkové míře nezaměstnanosti).
Z celkového počtu nezaměstnaných bylo 51,9% žen a 13,2% osob se
změněnou pracovní schopností.
Uchazeči o zaměstnání přicházeli do evidence z různých oborů. Důvodem bylo
ukončení pracovních poměrů dohodou, uplynutím sjednané doby a ve zkušební době.
Mezi další příčiny příchodu nových uchazečů patřilo uvolňování zaměstnanců
z důvodů organizačních změn.

V říjnu můžeme očekávat mírné zlepšení situace. V tomto měsíci totiž
tradičně dochází k výraznému poklesu počtu absolventů škol evidovaných na úřadech
práce a příznivý vliv mají ještě pokračující sezónní práce. Nárůst nezaměstnanosti se
očekává ke konci roku, kdy budou do evidence postupně přicházet uchazeči
o zaměstnání v souvislosti s ukončením sezónních prací (v zemědělství, stavebnictví,
lesnictví a také ve službách a cestovním ruchu), nebo kterým skončil pracovní poměr
na dobu určitou.
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