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Nezaměstnanost v lednu 2014: 8,6 % 

K  31. lednu 2014 hledalo práci celkem 629 274 lidí. To je o  32 441 
nezaměstnaných více než v předchozím měsíci a o 43 465 osob více než před 
rokem. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 614 870 dosažitelných uchazečů 
(jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných 
meziměsíčně vzrostl o 0,4 p. b. na 8,6 % (prosinec 2013 – 8,2 %, leden 2013 – 
8 %). Práci hledalo 8,2  % žen a 9  % mužů. To jsou aktuální výsledky, které 
dnes zveřejňuje Úřad práce ČR (ÚP ČR). 

 
Meziměsíční zvýšení počtu nezaměstnaných hlásí všechny regiony. 

Nejvíce jich přibylo v okrese Jeseník (nárůst o 23 %), České Budějovice (o 
14,4 %), Prachatice (o 14,3 %),  Písek (o 12,1 %), Znojmo (o 12 %), Jindřichův 
Hradec a Český Krumlov (shodně o 11,5 %).  

Leden patří tradičně mezi měsíce s nejvyšším nárůstem 
nezaměstnanosti. A letošní rok toto pravidlo potvrdil. Významnou skupinou 
nových uchazečů byli ti, kterým skončily termínované pracovní smlouvy a 
dohody. Do evidence přicházely ve větším počtu i OSVČ, které ukončily 
podnikání. U těch ale existuje velká pravděpodobnost, že na jaře svou činnost 
obnoví.  

Navzdory mírné zimě ovlivnilo nezaměstnanost i přerušení některých 
sezónních prací, například ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví či 
v povrchových lomech. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnosti, které většinou 
vykonávají muži, tvořili právě oni větší část nově příchozích uchazečů.  

Do evidence ÚP ČR se hlásili nejčastěji lidé se základním nebo 
středním odborným vzděláním. Dále pak mladí lidé do 25 let a uchazeči nad 55 
roků.  

Nezaměstnanost v ČR k 31. 1. 2014 8,6 % 

Počet uchazečů o zaměstnání 629 274 
 

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 614 870 

Míra nezam. podle EUROSTAT  6,8 % 

Počet volných pracovních míst 36 394 

http://www.uradprace.cz/
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Pokud jde o profesní složení uchazečů, převažovali administrativní 
pracovníci, montážní, manipulační, pomocní a nekvalifikovaní dělníci, 
řemeslníci, prodavači, číšníci, servírky či zedníci.  

Zaměstnavatelé měli zájem nejčastěji o strážné, seřizovače CNC strojů 
a obsluhu obráběcích strojů, soustružníky, frézaře, svářeče, kovodělné dělníky, 
uklízeče, pomocné pracovníky ve výrobě a v gastronomii. Hledali také obchodní 
zástupce, prodavače, řidiče nákladních automobilů, zedníky či zámečníky. 
V menší míře nabízeli volná pracovní místa i v administrativě, organizátorům 
konferencí, zubařům, učitelům, brašnářům či sedlářům. 

Vývoj na trhu práce pozitivně ovlivňují nástroje, které Úřad práce ČR 
v hojné míře uplatňuje v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Celkem 
tak podpořil ke konci ledna 40 283 uchazečů o zaměstnání.   

 V předchozím měsíci se podařilo umístit na veřejně prospěšné práce 
11 686 lidí, nejčastěji jako uklízeče veřejných prostranství. V rámci institutu 
společensky účelného pracovního místa (SÚPM) vyhrazeného pak dostalo 
šanci získat zaměstnání 12 159 uchazečů – většinou jako řidiči, pojišťovací 
zprostředkovatelé, recepční, zubní technici, prodavači, administrativní 
pracovníci, asistenti, pracovníci v pohostinství a službách, dělníci, konstruktéři, 
či řemeslníci.  Celkem 2 751 nezaměstnaných si mohlo díky příspěvku na SÚPM 
otevřít svou živnost. Nejčastěji v oboru kadeřník, kosmetička, manikér/ka, 
pedikér/ka, instalatér, zedník nebo provozovatel pneuservisu.  

Uchazečům vydatně pomáhají i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR 
finančně podporuje. K 31. 1. 2014 se jich účastnilo celkem 8 625 lidí. Klienti 
nejčastěji volí rekvalifikace zaměřené na základní i speciální počítačové 
dovednosti, zdravotní a sociální oblast, účetnictví, svářečské kurzy, nebo chtějí 
získat řidičské průkazy (od sk. C) včetně těch profesních. Více v tiskové zprávě 
na 
http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2014/01/2014_01_20_tz_rekvalifikace_2
013.pdf.  

Nejnižší nezaměstnanost hlásí okresy Praha-východ (3,6 %), Praha-
západ (4,4 %), Mladá Boleslav (4,9 %), Praha (5,4 %), Plzeň – jih a Rokycany 
(shodně 5,8 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový 
průměr vykázalo 40 okresů. Nejvyšší byl v okrese Bruntál (15,2 %), Jeseník 
(14,6 %), Most (14 %), Ústí nad Labem (13 %), Karviná a Znojmo (shodně 
12,8 %).  

Během ledna se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 81 446 lidí. Ve 
srovnání s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o 21 701 osob, meziročně 
pak o 2 059 uchazečů nižší. Z evidence naopak odešlo celkem 49 005 klientů 

http://www.uradprace.cz/
http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2014/01/2014_01_20_tz_rekvalifikace_2013.pdf
http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2014/01/2014_01_20_tz_rekvalifikace_2013.pdf
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(ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 20 780 více než v prosinci a o 5 
998 více než v lednu 2013. Novou práci získalo 29 573 lidí - o 16 912 více než 
v předchozím měsíci a o 2 911 více než před rokem. Celkem 2 050 z nich ji 
našlo prostřednictvím Úřadu práce ČR. 

K 31. 01. 2014 evidoval ÚP ČR 38 969 absolventů škol všech stupňů 
vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem 
o 577 osob. Naopak ve srovnání s lednem 2013 stoupl o 3 445 lidí. Na celkové 
nezaměstnanosti se podíleli 6,2 % (prosinec 2013 – 6,6 %, leden 2013 –  6,1 %). 

Pro tuto skupinu uchazečů je určen program Odborná praxe pro 
mladé do 30 let, jehož cílem je zajistit mladým lidem tolik potřebné pracovní 
zkušenosti.  Velký zájem o vstup do tohoto projektu hlásí jak samotní klienti, 
tak i zaměstnavatelé.  

Šanci získat nové místo dostávají v první řadě lidé, kteří jsou v evidenci 
ÚP ČR déle než 4 měsíce a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali 
dohromady maximálně dva roky. Mezi už přijatými účastníky projektu jsou 
nejčastěji bývalí studenti středních a vysokých škol zaměřených na ekonomii, 
podnikání, obchod, management, elektrotechniku, informační technologie, 
pedagogiku, stavební, strojní či humanitní obory. Novou práci získávají díky 
programu ale i absolventi základních škol, gymnázií nebo odborných učilišť. 
K 31. 1. 2014 jich bylo celkem 1 387.  

Další podrobnosti o projektu v tiskové zprávě na 
http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2014/01/2014_01_30_tz_praxe_pro_mla
de_do30_leden2014.pdf .   

V uplynulém měsíci bylo bez práce 297 235 žen (47,2 % z celkového 
počtu nezaměstnaných) a 60 700 osob se zdravotním postižením - OZP (9,6 % 
z celkového počtu nezaměstnaných).  

OZP patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou 
nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky v rámci 
APZ, aby zvýšil jejich šance na trhu práce. V rámci chráněných pracovních míst 
(CHPM) finančně podpořil Úřad práce ČR 1 184 OZP (z toho jich 45 vykonává 
samostatnou výdělečnou činnost). Celkem 74 uchazečů podpořil 
prostřednictvím příspěvku na provoz CHPM. Více k problematice OZP na 
http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2014/01/2014_01_27_tz_podporaozp.pd
f .  

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 150 528 uchazečů o zaměstnání, 
tj. 23,9 % všech klientů vedených v evidenci (prosinec 2013 -  20,1 %, leden 
2013 – 23,6 %). 

http://www.uradprace.cz/
http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2014/01/2014_01_30_tz_praxe_pro_mlade_do30_leden2014.pdf
http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2014/01/2014_01_30_tz_praxe_pro_mlade_do30_leden2014.pdf
http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2014/01/2014_01_27_tz_podporaozp.pdf
http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2014/01/2014_01_27_tz_podporaozp.pdf
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V uplynulém měsíci evidoval ÚP ČR celkem 36 394 volných pracovních 
míst - o 1 216 více než v prosinci a o 2 600 více než o rok dříve. Na jedno volné 
pracovní místo připadá v současné době 17,3 uchazeče. Z toho nejvíce v 
okrese Jeseník (85,5), Bruntál (70,1), Karviná (65,7) a Přerov (52,4). Z celkového 
počtu nahlášených volných míst bylo 3 891 vhodných pro OZP. 

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského 
společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází 
z výsledků za prosinec, ukazuje, že se ČR drží pod průměrem EU: ČR 6,8 %, 
EU28 10,7 %. Méně nezaměstnaných než v ČR bylo v Rakousku a v Německu 
(shodně 4,9 %), v Lucembursku a na Maltě (shodně 6,5 %). Nezaměstnanost 
převyšující průměr EU28 vykázala Francie (11,1 %), Irsko (11,8 %), Litva (11,9 
%), Itálie (12,5 %), Bulharsko (13,2 %), Slovensko (14 %), Portugalsko (15,5 %), 
Kypr (17 %), Chorvatsko (19,6 %) a Španělsko (25,6 %). Za Estonsko, Řecko, 
Lotyšsko, Maďarsko a Velkou Británii nejsou údaje za prosinec zatím 
k dispozici. Podrobněji 
na:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_data
base.  

 Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou 
zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.                                                                                                 

                                                     Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR                                                                   

http://www.uradprace.cz/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://portal.mpsv.cz/sz/stat

