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Základní ukazatele nezaměstnanosti v krajích ČR 

Olomoucký kraj se v mezikrajském srovnání hodnot základních indikátorů nezaměstnanosti 

zařadil na 4. místo podle podílu nezaměstnaných osob, 6. místo v počtu neumístěných 

uchazečů o zaměstnání a 12. místo dle počtu volných pracovních míst (řazeno od nejvyššího, 

data k 31.12. 2018). 

 
Podíl nezaměstnaných osob, počet neumístěných uchazečů o zaměstnání a počet volných pracovních 

míst patří k základním indikátorům nezaměstnanosti územních celků. Zde uvedené grafy porovnávají 

kraje ČR podle hodnot těchto ukazatelů k 31. 12. 2018. Zdrojem dat jsou statistiky Ministerstva práce 

a sociálních věcí (MPSV).  

Podíl nezaměstnaných osob (PNO) vyjadřuje podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 

15-64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let. PNO v České republice k 31.12. 2018 činil 3,1 %. Ke 

krajům, v nichž PNO dosáhl hodnot vyšších, než byl celorepublikovým průměr, patřily Liberecký  

(3,2 %), Olomoucký (3,4 %; čtvrtý nejvyšší PNO v mezikrajském srovnání), Jihomoravský (3,9 %), 

Ústecký (4,5 %) a Moravskoslezský (4,7 %).  

 

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v krajích ČR (31.12. 2018) 
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K 31.12. 2018 evidovalo MPSV v České republice celkem 231 534 uchazečů o zaměstnání. Z tohoto 

počtu 60 529 uchazečů, tj. 26 %, bylo nezaměstnáno více než 12 měsíců. Z regionálního pohledu se 

nejvyšší počet neumístěných uchazečů o zaměstnání koncentroval v Moravskoslezském kraji (39 789). 

V tomto kraji byl i nejvyšší podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o 

zaměstnání (36 %). V Olomouckém kraji byl evidován šestý nejvyšší počet uchazečů o zaměstnání 

(14 801), z tohoto počtu zhruba čtvrtina (24 %) patřila mezi dlouhodobě nezaměstnané. Relativně nízké 

počty uchazečů o zaměstnání, nižší než 10 000 osob, byly zaznamenány v Plzeňském, 
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Královéhradeckém, Pardubickém a Karlovarském kraji. Ke krajům s nejnižšími podíly dlouhodobě 

nezaměstnaných patřily Pardubický (11 %), Jihočeský (16 %), Plzeňský (18 %) a Královéhradecký (19 %).  

 

Graf 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání v krajích ČR (31. 12. 2018) 
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K 31.12. 2018 bylo v ČR evidováno 324 410 volných pracovních míst. Zhruba třetina z nich se nacházela 

v Praze a ve Středočeském kraji (celkem 115 394 volných pracovních míst). Počet volných pracovních 

míst v Olomouckém kraji (10 896) byl v mezikrajském srovnání třetí nejnižší. Na jedno volné pracovní 

místo zde připadalo 1,4 uchazeče. V celé ČR tento podíl odpovídal 0,7.  

 

Graf 3 Volná pracovní místa v krajích ČR (31.12. 2018) 
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