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1. 1. ÚÚvodvod
Jako tJako tééma jsem si vybraly nezamma jsem si vybraly nezaměěstnanost v stnanost v ČČR a EU a R a EU a 
proto, proto, žže se toto te se toto tééma týkma týkáá nnáás vs vššech. Mech. Můžůže se ste se stáát, t, žže se e se 
tato situace dotkne, jak ntato situace dotkne, jak náás, tak nas, tak naššich nejbliich nejbližžšíších. ch. 

ZamZaměřěřííme se takme se takéé na to, zda nezamna to, zda nezaměěstnanstnaníí lidlidéé chtchtěějjíípracovat pracovat čči ne a zda o pri ne a zda o prááci pci přřiiššli z dli z důůvodu vlastnvodu vlastníího ho 
zavinzaviněěnníí nebo z dnebo z důůvodu nadbytevodu nadbyteččnosti. nosti. 



2. Co je nezam2. Co je nezaměěstnanoststnanost
NezamNezaměěstnanost vznikstnanost vznikáá, pokud na trhu pr, pokud na trhu prááce pce přřevyevyššuje uje 
nabnabíídka zamdka zaměěstnancstnancůů nad poptnad poptáávku firem.vku firem.

RozliRozliššujeme:ujeme:
NezamNezaměěstnanost dobrovolnstnanost dobrovolnáá
NezamNezaměěstnanost nedobrovolnstnanost nedobrovolnáá

DDěěll ííme:me:
fikfikččnníí (do(doččasnou)asnou)

sezsezóónnnníí

cyklickcyklickáá

systsystéémovmováá (struktur(strukturáálnlníí))

dlouhodobdlouhodobáá



3. Nezam3. Nezaměěstnanost stnanost ČČR v roce R v roce 
20062006--20072007

►► vv prosinci 2006prosinci 2006 -- 7,77,7 %%
►► v prosinci 2007 v prosinci 2007 -- 6,06,0 %%
►► Mezi nezamMezi nezaměěstnanosti vystnanosti vyššíšší nenežž republikový prrepublikový průůmměěr r 
vykvykáázalo 34 okreszalo 34 okresůů::
Most (15,5Most (15,5 %), Karvin%), Karvináá (13,4(13,4 %), Teplice (11,7%), Teplice (11,7 %), %), 
Znojmo (11,5Znojmo (11,5 %), %), ÚÚststíí n/L (11,3n/L (11,3 %), a Jesen%), a Jeseníík (11,1k (11,1 %).%).
►► NejniNejnižžšíší mmííra nezamra nezaměěstnanosti byla vstnanosti byla v okresech:okresech:
Praha Praha –– zzáápad (1,6pad (1,6 %), Praha %), Praha –– východ (1,8východ (1,8 %), Mlad%), MladááBoleslav a Praha (shodnBoleslav a Praha (shodněě 2,22,2 %).%).





4. Nezam4. Nezaměěstnanost EU v roce 2007stnanost EU v roce 2007
►► V prosinci 2007 dosahovala slovenskV prosinci 2007 dosahovala slovenskáá mmííra ra 

nezamnezaměěstnanosti hodnoty 10,8 %. Za Slovenskem se stnanosti hodnoty 10,8 %. Za Slovenskem se 
umumíístily zemstily zeměě iberskiberskéého poloostrova ho poloostrova -- ŠŠpanpaněělsko (8,6 %) a lsko (8,6 %) a 
Portugalsko (8,2 %).Portugalsko (8,2 %).
►► NejniNejnižžšíší nezamnezaměěstnanost v Unii mstnanost v Unii měělo Nizozemlo Nizozemíí, a to ve vý, a to ve výšši i 2,9 %. N2,9 %. Náásledovsledovááno je Dno je Dáánskem s nezamnskem s nezaměěstnanoststnanostíí 3,1 %. 3,1 %. 

O tO třřetetíí mmíísto s nezamsto s nezaměěstnanoststnanostíí 3,9 % se d3,9 % se děěllíí Kypr a Litva.Kypr a Litva.



5. Nezam5. Nezaměěstnanost stnanost ČČR v roce 2008R v roce 2008

►► Ke konci roku 2008 bylo nahlKe konci roku 2008 bylo nahlášášeno 91,2 tis. Volných eno 91,2 tis. Volných 
pracovnpracovníích mch mííst, tj. o 49,9 tis. Mst, tj. o 49,9 tis. Méénněě nenežž v prosinci 2007.v prosinci 2007.
►► Na 1 volnNa 1 volnéé mmíísto psto přřipadalo 3,9 uchazeipadalo 3,9 uchazečůčů..
►► VolnVolnáá mmíísta psta přřevaevažžovala pro dovala pro děělnicklnickéé profese, pprofese, přředevedevšíším m 

pro pro řřemeslnemeslnííky a kvalifikovanky a kvalifikovanéé výrobce, zpracovatelvýrobce, zpracovateléé, , opravopraváářře, obsluhu stroje, obsluhu strojůů a zaa zařříízenzeníí. . 





6. Nezam6. Nezaměěstnanost EU v roce 2008stnanost EU v roce 2008
�� NezamNezaměěstnanost zemstnanost zemíí EU byla EU byla úúrovni 6,8 %. Zemrovni 6,8 %. ZeměěEurozEurozóóny byly na tom hny byly na tom hůřůře, nezame, nezaměěstnanost tam dosahuje stnanost tam dosahuje 7,3 %.7,3 %.
�� EU zamEU zaměěstnstnáánníí nemneměělo cca16,3 milionu lidlo cca16,3 milionu lidíí, z toho bylo , z toho bylo 11,4 milionu ze zem11,4 milionu ze zemíí EurozEurozóóny. V porovnny. V porovnáánníí s s ččervencem ervencem roku 2007 nezamroku 2007 nezaměěstnaných v EU ubylo o 563 tisstnaných v EU ubylo o 563 tisííc. V c. V zemzemíích, kterch, kteréé poupoužžíívajvajíí euro naopak poeuro naopak poččet et nezamnezaměěstnaných vzrostl o 59 tisstnaných vzrostl o 59 tisííc.c.
�� NejvyNejvyššíšší nezamnezaměěstnanost v EU byla ve :stnanost v EU byla ve :

ŠŠpanpaněělsku s 11% nezamlsku s 11% nezaměěstnaných a Slovensku, kde stnaných a Slovensku, kde hledalo prhledalo prááci 10,3 % osob.ci 10,3 % osob.
�� NejniNejnižžšíší nezamnezaměěstnanost v EU byla v:stnanost v EU byla v:

DDáánsku, kde prnsku, kde prááci nemci neměělo pouze 2,3 % lidlo pouze 2,3 % lidíí. N. Náásleduvalo sleduvalo Holandsko a Kypr s 2,6, %. Holandsko a Kypr s 2,6, %. 



7. Nezam7. Nezaměěstnanost v roce 2009stnanost v roce 2009
�� NezamNezaměěstnanost byla 9,2%.stnanost byla 9,2%.

�� KromKroměě řřííjna celý rok rostl pojna celý rok rostl poččet uchazeet uchazečůčů o zamo zaměěstnstnáánníí..

Na konci prosince evidovaly Na konci prosince evidovaly úúřřady prady prááce 539,1 tis. ce 539,1 tis. 

uchazeuchazečůčů. Co. Cožž bylo o 186,9 tis. vbylo o 186,9 tis. vííce nece nežž v pv přředchozedchozíím m 
roce.roce.

NejvyNejvy ššíšší mmííra nezamra nezam ěěstnanosti:stnanosti:
�� JesenJeseníík (16,9%), Most (16,4%), Hodonk (16,9%), Most (16,4%), Hodoníín (15,9%)n (15,9%)

NejniNejni žžšíší mmííra nezamra nezam ěěstnanosti:stnanosti:
�� Praha východ (3,4%), Praha (3,7%), Praha zPraha východ (3,4%), Praha (3,7%), Praha záápad (4,0%)pad (4,0%)





NezamNezaměěstnanost stnanost ČČR v roce 2010R v roce 2010
►► 30. dubnu 2010 bylo bez pr30. dubnu 2010 bylo bez prááce 540 128 lidce 540 128 lidíí. . 
►► je o 32 696 mje o 32 696 méénněě nenežž ke konci bke konci břřezna 2010.ezna 2010.
►► NejvyNejvyššíšší mmííra nezamra nezaměěstnanosti  v okresech:stnanosti  v okresech:

MostMost (16,1 %), Brunt(16,1 %), Bruntáál (15,8 %), Dl (15,8 %), Děčěčíín (15,5 %), n (15,5 %), JesenJeseníík (15,2 %) a Hodonk (15,2 %) a Hodoníín (15,0 %). n (15,0 %). 
►► NejniNejnižžšíší mmííra nezamra nezaměěstnanosti v okresech:stnanosti v okresech:PrahaPraha--východvýchod (3,9 %), Praha (4,0 %), Praha(3,9 %), Praha (4,0 %), Praha--zzáápad (4,3 pad (4,3 %) a Mlad%) a Mladáá Boleslav(4,9 %).Boleslav(4,9 %).





NezamNezaměěstnanost EU v roce 2010stnanost EU v roce 2010
►► V lednu 2010 mV lednu 2010 mííra nezamra nezaměěstnanosti mezi stnanosti mezi žženami v EU enami v EU ččinila 9,3% , zatinila 9,3% , zatíímco u mumco u mužůžů to bylo 9,7 %.to bylo 9,7 %.
►► V 15 V 15 ččlenských zemlenských zemíím byla nezamm byla nezaměěstnanost vystnanost vyššíšší u muu mužůžůnenežž u u žžen. en. 
►► NejvNejvěěttšíší rozdrozdííl statistici hll statistici hláássíí z Estonska z Estonska -- 11,2% u 11,2% u žžen, en, 19,7% u mu19,7% u mužůžů za poslednza posledníí ččtvrtlettvrtletíí loloňňskskéého roku.ho roku.
►► NiNižžšíší nezamnezaměěstnanost mstnanost měělo 7 stlo 7 stááttůů EU27:EU27:

Nizozemsko 4,4 %, Rakousko 4,9 %, Lucembursko 5,4 Nizozemsko 4,4 %, Rakousko 4,9 %, Lucembursko 5,4 %, Slovinsko (6,4 %), Malta (7,0 %), Kypr (7,4 %)%, Slovinsko (6,4 %), Malta (7,0 %), Kypr (7,4 %) a a NNěěmecko 7,5 %.mecko 7,5 %.





ZZáávvěěrr

Podle naPodle naššeho neho náázoru být nezamzoru být nezaměěstnaný je stnaný je 
nepnepřřííjemnjemnáá vvěěc. Ale je velký rozdc. Ale je velký rozdííl zl z jakjakéého ho 

ddůůvodu jsou lidvodu jsou lidéé nezamnezaměěstnanstnaníí..
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