Situace na trhu práce v Pardubickém kraji ve 2. a 3. čtvrtletí 2020

Hodnocení situace na trhu práce v Pardubickém kraji bylo v prvním čtvrtletí tohoto roku uzavřeno
následujícím odstavcem:
Vývoj nezaměstnanosti a její strukturu v dalším období však nelze s jistotou odhadnout, neboť právě
doznívají pozitivní opatření vlády směrem k zaměstnancům s živnostníky pečujícím o děti po dobu
školního roku při zastavení školní docházky. V letních měsících se pravděpodobně dojde k vyššímu
nárůstu nezaměstnanosti právě u osob pečujících o děti, budou nadále probíhat změny v hospodářské
struktuře a může se projevit stále nestabilní epidemiologická situace ve zvládání koronaviru.
Nikdo ovšem nemohl předpokládat, jak se bude skutečná situace vyvíjet. V následujících měsících se
projevily naprosto nové a doposud neznámé vlivy.

1. Stav nezaměstnanosti na začátku druhého čtvrtletí 2020
K 31. 3. 2020 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Pardubicích celkem 8 117 uchazečů
o zaměstnání (dále jen UoZ). Jejich počet byl o 324 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání
se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 385 osob. V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno
1 552 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 84 osob a v porovnání se stejným
obdobím předchozího roku více o 158 osob.
Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 376 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých,
jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 8 osob a ve srovnání se stejným měsícem
minulého roku byl nižší o 14 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,6 %.
Kraj evidoval k 31. 3. 2020 celkem 25 087 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 67 nižší než
v předchozím měsíci a o 6 844 nižší než ve stejném měsíci minulého roku.
V polovině měsíce byla vyhlášena celostátní karanténa v důsledku pandemie Covid-19, která se
v tomto měsíci ale do stavu na trhu práce prakticky nepromítla. Ve srovnání se stejným obdobím
předchozího roku vzrostla nezaměstnanost pouze o 5,0 %, nezaměstnanost ve skupině absolventů a
mladistvých naopak o 3,6 % poklesla. Srovnání těchto údajů je v tabulce č. 1.
Tabulka č. 1 - Vývoj nezaměstnanosti ukazatel (celkový počet)
stav ke dni
evidovaní uchazeči o zaměstnání
- z toho

ženy

31. 3. 2019

31. 2. 2020

31. 3. 2020

7 732

8 441

8 117

3 820

3 993

4 021

390

384

376

31 931

25 154

25 087

0,2

0,3

0,3

absolventi a mladiství

volná pracovní místa
počet uchazečů na 1 volné pracovní místo
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V případě hodnocení toku nezaměstnanosti ve sledovaném období vzrostl počet nově evidovaných
UoZ o 11,3 % ve srovnání s 31. 3. předchozího roku. A ve srovnání s předchozím měsícem vzrostl
počet nově evidovaných UoZ o 5,7 % Současně s tím došlo v těchto sledovaných intervalech
k poklesu osob umístěných do zaměstnání o 17,6 % meziročně, ale ve srovnání s předchozím
měsícem roku 2020 došlo k nárůstu počtu zaměstnaných osob o 27,5 %, neboť se zde projevil vliv
začínajících sezónních prací a současně nepřítomnost zahraničních pracovníků, kteří nemohli přijet
z důvodu mezistátních karanténních opatření. Data jsou zachycena v tabulce č. 2.
Tabulka č. 2 - Ukazatele toku nezaměstnanosti 1. čtvrtletí 2020
2019
1. čtvrtletí 2020 ve srovnání s rokem 2019

2020

březen

únor

březen

nově evidovaní uchazeči o zaměstnání

1 394

1 468

1 552

uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení

2 413

1 649

1 876

- z toho umístění celkem

1 781

1 151

1 468

Podrobný kartogram č. 1 vizualizuje stav nezaměstnanosti v jednotlivých obcích s rozšířenou
působností ve sledovaném období. Ze zobrazení je patrné nerovnoměrné rozložení nezaměstnanosti
v rámci Pardubického kraje. Graf č. 1 sumarizuje údaje pro jednotlivé okresy kraje a porovnává je
s celkovou nezaměstnaností v Pardubickém kraji a v celé České republice, graf č. 2 porovnává
nezaměstnanost krajů mezi sebou.
Kartogram č. 1 – Podíl nezaměstnaných v obcích Pardubického kraje
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Graf č. 1 - Podíl nezaměstnaných osob v okresech Pardubického kraje a v ČR k 31. 3. 2020 (v %)

Graf č. 2 - Podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích ČR k 31. 3. 2020 (v %)

Z údajů v obou grafech je patrné, že nezaměstnanost v Pardubickém kraji byla ke dni 30. 3. 2020
nejnižší v rámci celé ČR a v rámci kraje byla nejnižší nezaměstnanost v okrese Chrudim a nejvyšší
v okrese Svitavy. Parametry trhu práce v kraji stále byly prakticky nejlepší v rámci ČR.
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2. Vývoj ve druhém čtvrtletí roku 2020
Druhé čtvrtletí roku 2020 bylo významně poznamenáno karanténními opatřeními v ČR, neboť
hospodářství státu bylo prakticky ze dne na den vypnuto a v provozu zůstaly pouze podniky zajišťující
základní potřeby společnosti. Přestože byly zahájeny ze strany vlády ČR podpůrné programy pro
zachování pracovních míst, došlo v meziročním srovnání sledovaného období na trhu práce
k významným změnám.
K 30. 6. 2020 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Pardubicích celkem 9 112 uchazečů
o zaměstnání. Jejich počet byl o 80 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku je vyšší o 2 920 osob. V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 494 osob.
Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 30 osob a v porovnání se stejným obdobím
předchozího roku více o 92 osob.
Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 369 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých,
jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 68 osob a ve srovnání se stejným měsícem
minulého roku byl vyšší o 80 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,0 %.
Uvedené údaje jsou zachyceny v tabulkách č. 3 a č. 4, v kartogramu č. 2 a v grafech č. 3 a č. 4.
Tabulka č. 3 - Vývoj nezaměstnanosti ukazatel (celkový počet)
2019

2020

2. čtvrtletí 2020 ve srovnání s rokem 2019
evidovaní uchazeči o zaměstnání
ženy

Červen

Květen

Červen

6 192

9 192

9 112

3 388

4 709

4 619

289

437

369

26 130

24 261

25 413

0,2

0,4

0,4

- z toho
absolventi a mladiství
volná pracovní místa
počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

Tabulka č. 4 - Ukazatele toku nezaměstnanosti 2. čtvrtletí 2020
2019

2. čtvrtletí 2020 ve srovnání s rokem 2019

2020

červen

květen

červen

nově evidovaní uchazeči o zaměstnání

1 402

1 524

1 494

uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení

1 501

1 328

1 574

925

1 165

1 292

- z toho umístění celkem
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Kartogram č. 2 - Podíl nezaměstnaných v obcích Pardubického kraje

Graf č. 3 - Podíl nezaměstnaných osob v okresech Pardubického kraje a v ČR k 30. 6. 2020 (v %)
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Graf č. 4 - Podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích ČR k 30. 6. 2020 (v %)

Při porovnání hodnot mezi prvním a druhým čtvrtletím roku 2020 je stále patrné, že i přes zhoršující
se situaci na trhu práce, došlo k nárůstu podílu nezaměstnaných osob v kraji celkově o 0,3%, což
umísťuje Pardubický kraj na první místo v rámci ČR a mezi čtyři kraje, jejich podíl nezaměstnaných
osob je nižší jak 3,0%.

3. Vývoj ve třetím čtvrtletí roku 2020
K 30. 9. 2020 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Pardubicích celkem 9 111 uchazečů
o zaměstnání. Jejich počet byl o 312 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku je vyšší o 2 298 osob. V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 2 188 osob.
Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 789 osob a v porovnání se stejným obdobím
předchozího roku méně o 6 osob. Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 658 absolventů škol všech
stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 283 osob a ve
srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 108 osob. Na celkové nezaměstnanosti se
podíleli 7,2 %.
Kraj evidoval k 30. 9. 2020 celkem 21 112 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 5 152 nižší než
v předchozím měsíci a o 3 180 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní
místo připadalo v průměru 0,4 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Chrudim (0,7) a Svitavy (0,7).
Uvedené údaje jsou zachyceny v tabulkách č. 5 a č. 6, v kartogramu č. 3 a v grafech č. 5 a č. 6.
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Tabulka č. 5 - Vývoj nezaměstnanosti ukazatel (celkový počet)
stav k
evidovaní uchazeči o zaměstnání
ženy

30. 9. 2019

31. 8. 2020

30. 9. 2020

6 813

9 423

9 111

3 732

5 010

4 756

550

375

658

24 292

26 264

21 112

0,3

0,4

0,4

- z toho
absolventi a mladiství
volná pracovní místa
počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

Tabulka č. 6 - Ukazatele toku nezaměstnanosti 3. čtvrtletí 2020
2019

2020

3. čtvrtletí 2020 ve srovnání s rokem 2019
září

srpen

září

nově evidovaní uchazeči o zaměstnání

2 194

1 399

2 188

uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení

2 258

1 515

2 500

- z toho umístění celkem

1 625

1 115

1 775

Graf č. 5 - Podíl nezaměstnaných osob v okresech Pardubického kraje a v ČR k 30. 9. 2020 (v %)
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Graf č. 6 - Podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích ČR k 30. 9. 2020 (v %)

Vývoj na trhu práce v Pardubickém kraji byl ve srovnání se druhým 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. 7,
z něhož je patrné, že poprvé v červnu 2020 se podíl nezaměstnaných osob vyrovnal hodnotě roku
2017. Celkově má vývoj podílu nezaměstnaných osob dlouhodobě vzestupný trend, což podporuje i
skutečnost, že od září začala druhá vlna pandemie Covid-19 se všemi důsledky pro hospodářství
státu.
V grafu č. 8 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 významným poklesem volných pracovních míst. Podíl nezaměstnaných
osob v tomto období se významně nemění, což je pravděpodobně ovlivněno další vlnou
kompenzačních opatření pro podporu zaměstnanosti, jak je schválila vláda ČR.
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Graf č. 7 - Vývoj podílu nezaměstnaných v Pardubickém kraji v letech 2017 – 2020 (v %)

Graf č. 8 - Vývoj počtu uchazečů a volných míst v Pardubickém kraji v letech 2017 – 2020

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