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Situace na trhu práce v Pardubickém kraji v prvních dvou měsících 4. čtvrtletí 2020 

 

Hodnocení situace na trhu práce v Pardubickém kraji bylo ve třetím čtvrtletí tohoto roku uzavřeno 

následujícím odstavcem: 

Vývoj trhu práce ve 4. čtvrtletí 2020 lze jen velmi těžce předvídat, neboť regulační a karanténní opatření 

vlády se vyvíjejí v závislosti na vývoji počtu nemocných obyvatel. 

V analýze trhu práce za rok 2019 byly předloženy dvě varianty prognózy vývoje na trhu práce 

v Pardubickém kraji, optimistická varianta již nepřichází v úvahu a pesimistická varianta s 8 400 UoZ a 

podílem nezaměstnaných osob ve výši 2,4% byla rovněž překonána. 

Průběh koronavirové krize v naší republice je ke dni zpracování této dílčí analýzy velmi těžko 

předvídatelný, s tím související vývoj na trhu práce je ještě o něco méně předvídatelný, neboť opatření 

vlády v oblasti podpory části podnikatelského sektoru jsou v poslední době těžko čitelná a především 

jsou veřejností přijímána s  despektem a jsou hodnocena ze strany těchto subjektů negativně.  

V následujícím souhrnu jsou použita data ÚP ČR pro měsíce říjen a listopad 2020. 

 

1. Vývoj v měsících X. a XI. roku 2020 

K 30. 11. 2020 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Pardubicích celkem 9 178 uchazečů 

o zaměstnání. Jejich počet byl o 309 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným 

obdobím minulého roku je vyšší o 2 419 osob. V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 597 osob. 

Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 160 osob. Ke konci tohoto měsíce bylo 

evidováno 603 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání se 

stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 183 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 6,6 %. 

Kraj evidoval k 30. 9. 2020 celkem 20 280 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 3 639 nižší než ve 

stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,5 uchazeče, 

z toho nejvíce v okresech Chrudim a Svitavy (v obou shodně 0,7). 

Uvedené údaje jsou zachyceny v tabulkách č. 1 a č. 2, v kartogramu č. 1 a v grafech č. 1 a č. 2. 

 

Tabulka č. 1 - Vývoj nezaměstnanosti ukazatel (celkový počet)   

stav ke dni 30. 11. 2019 31. 10. 2020 30. 11. 2020 

evidovaní uchazeči o zaměstnání     6 759  8 869  9 178 

- z toho  
ženy   3 607  4 673  4 807 

absolventi a mladiství      420     633      603 

volná pracovní místa  23 919 19 403 20 280 

počet uchazečů na 1 volné pracovní místo       0,3      0,5       0,5 
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Tabulka č. 2 - Ukazatele toku nezaměstnanosti v měsících říjen a listopad roku 2020 

3. čtvrtletí 2020 ve srovnání s rokem 2019 
2019 2020 

listopad říjen listopad 

nově evidovaní uchazeči o zaměstnání 1 757 1 556 1 597 

uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení 1 598 1 798 1 288 

- z toho umístění celkem 1 064 1 289     961 

 

 

 

 

Kartogram č. 1 
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Graf č. 1 - Podíl nezaměstnaných osob v okresech Pardubického kraje a v ČR k 30. 11. 2020 (v %) 

 
 

 

 

 

Graf č. 2 - Podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích ČR k 30. 11. 2020 (v %) 
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Vývoj na trhu práce v Pardubickém kraji byl ve srovnání se třetím čtvrtletím stabilní, k významnému 

nárůstu nezaměstnanosti nedošlo a v kraji byl stále nejnižší podíl počtu nezaměstnaných osob 

v mezikrajském srovnání. 

Meziroční porovnání vývoje podílů nezaměstnaných osob od roku 2017 je uvedeno v grafu č. 2, z něhož 

je patrné, že ve sledovaných měsících zaznamenal tento podíl vzestupující trend. Celkově má vývoj 

podílu nezaměstnaných osob dlouhodobě vzestupný trend, což podporuje i skutečnost, že od září 

pokračuje druhá vlna pandemie Covid-19 se všemi důsledky pro hospodářství státu z toho plynoucími.  

V grafu č. 3 je zobrazen vývoj počtu uchazečů a volných míst v Pardubickém kraji v letech 2017 – 2020, 

z něhož je jasně patrné, že již od 4. čtvrtletí roku 2018 začal pokles v počtu volných pracovních míst, 

který se ovšem o rok později, ve 4. čtvrtletí roku 2019, stabilizoval. Následující vývoj byl již poznamenán 

pandemií Covid-19, nejprve došlo v pololetí roku 2020 ke vzestupu počtu volných pracovních míst. 

Tento stav byl významně ovlivněn nedostatkem zahraničních sezónních pracovníků a optimismem 

v oživení hospodářství po ukončení prvních karanténních opatření.  

Nástup druhé vlny Covid-19 a s ní spojených regulačních opatření, která zasáhla především malé a 

střední podniky, se projevil již pokračujícím poklesem volných pracovních míst. Podíl nezaměstnaných 

osob v tomto období se stále významně nemění, což je pravděpodobně ovlivněno další vlnou 

kompenzačních opatření pro podporu zaměstnanosti schválených vládou ČR. 

 

 

 

Graf č. 3 - Vývoj podílu nezaměstnaných v Pardubickém kraji v letech 2017 – 2020 (v %) 
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Graf č. 4 - Vývoj počtu uchazečů a volných míst v Pardubickém kraji v letech 2017 – 2020  

 
 

Celkový vývoj trhu práce ve 4. čtvrtletí 2020 lze jen velmi těžce předvídat, neboť regulační a karanténní 

opatření vlády se vyvíjejí v závislosti na vývoji počtu nemocných obyvatel. 

Závěrem je třeba opět konstatovat, jako v předchozím čtvrtletí, že v analýze trhu práce za rok 2019 

byly předloženy dvě varianty prognózy vývoje na trhu práce v Pardubickém kraji, z nichž optimistická 

varianta již nepřichází v úvahu a pesimistická varianta s předpokládanými 8 400 UoZ a podílem 

nezaměstnaných osob ve výši 2,4% byla rovněž překonána. 

(Data, grafy a kartogramy jsou ze zdrojů ÚP ČR) 

 


