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Regionální disparity ve vývoji nezaměstnanosti v období 

hospodářské krize 

Mgr. Jan Pileček; RNDr. Jan Müller 

Abstrakt 

Příspěvek je zaměřen na analýzu regionálních disparit ve vývoji nezaměstnanosti v regionech 

a obcích České republiky v období hospodářské krize. V úvodu je pozornost věnována 

zhodnocení současného stavu na trhu práce v České republice. V rámci sledovaného období 

(březen 2008 – červen 2010) jsou pak hodnoceny změny v regionální diferenciaci míry 

registrované nezaměstnanosti na úrovni okresů a obcí a analyzovány moţné podmiňující 

faktory této diferenciace. Závěr shrnuje dosaţené výsledky.   

Klíčová slova: 

nezaměstnanost, regionální disparity, hospodářská krize, Česká republika 

Summary 

The paper is aimed at analyzing the meaning of one of the most important phenomena of 

the current economic crisis (recession) which is the increase of unemployment. The main 

aim is to analyze regional disparities in registered unemployment rate in the regions and 

municipalities of the Czech Republic during the period March 2008 - June 2010 and to find 

out which regions were most affected by the unemployment rise, what was the dynamics of 

these changes and what are the possible factors making the differentiation in regional 

unemployment rate. According to current data in June 2010 there was 487 733 job seekers 

and registered unemployment rate was 8,5 % in the Czech Republic, in March 2008 it was 

312 009 job seekers and registered unemployment rate was 5,6 %. As expected the 

registered unemployment rate increased in all districts during the observed period. The 

highest relative increase was recorded in districts Rychnov nad Kněţnou, Praha-východ, 

Praha-západ and Prostějov. However, if we compare these results with similar surveys (e.g. 

Lavický 2009; Pileček, Červený 2010), the sharpest increase was recorded in „border― 

districts between Bohemia and Moravia such as Rychnov nad Kněţnou, Ústí nad Orlicí, 

Havlíčkův Brod and Pelhřimov. Another view on the evolution of interregional disparities was 

the development of number of municipalities with low (up to 5 %) and high (over 15 %) 

registered unemployment rate in municipalities in the regions („kraje―). In case of the lowest 

interval, the decrease of the number of municipalities within the Czech Republic was about 

75 %, from 2534 to 646. Within the regions, the highest decline was in Moravskoslezský kraj 

(95,1 %), the lowest in Ústecký kraj (53,8 %). In the category over 15 % there was massive 

increase from 265 to 750 municipalities. From the perspective of the region's, the highest 

increase recorded Zlínský (560,0 %), Plzeňský (416,7 %) and Středočeský (362,5 %) 

regions, the lowest increase was in Ústecký (76,3 %), Královéhradecký (114,3 %) and 

Moravskoslezský (111,5 %) regions. Analysis of factors of regional differentiation of 

registered unemployment rate based on 8 selected indicators showed that at the district level 

in both investigated terms the registered unemployment rate correlated the most significanly 

(and negatively) with „demographic―  indicators, educational level and intensity of housing 

construction. 
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Příspěvek byl zpracován s podporou výzkumného projektu MMR WD-03-07-1 „Formy 

efektivního sniţování rozdílů mezi jednotlivými regiony České republiky―. 

Úvod 

Počátky hospodářské krize (recese) lze spojovat s hypoteční krizí v USA, jeţ vyvrcholila 

v letech 2005-2006 a vedla k růstu hypotečních sazeb. To mělo za následek nesplácení 

hypotečních úvěrů a následnou insolvenci a bankrot na trhu zejména významných 

investičních společností. Vzhledem ke globálnímu propojení finančního trhu se pak tato krize 

přenesla i do bankovního sektoru a do ostatních zemí světa. V České republice byl bankovní 

sektor postiţen méně a hlavně později, především proto, ţe v podobné situaci se ocitl jiţ ve 

druhé polovině devadesátých let minulého století a díky rozsáhlé sanaci ze strany státu  

(v rozsahu několika set miliard korun) byl ozdraven a následně privatizován bez existujících 

špatných nebo nespolehlivých úvěrů. Faktem zůstává, ţe česká bankovní krize nesouvisela 

s realitním trhem. České banky k poskytování úvěrů, včetně hypotečních úvěrů následně 

přistupovaly poměrně přísně, nepouţívaly rizikové nástroje, jako např. sekuritizaci apod. a 

tak vznikl poměrně nesprávný závěr, ţe světová krize se hospodářského vývoje v České 

republice významněji nedotkne. Nicméně, právě v České republice se hospodářská krize 

začala projevovat ve 4. čtvrtletí roku 2008, kdy výše HDP (ve stálých cenách) byla na stejné 

úrovni jako v roce 2007. V porovnání s rokem 2009 však došlo k poklesu o 4,2 %. V prvním 

čtvrtletí roku 2009 činil pokles 3,9 % proti stejnému čtvrtletí roku 2008, ve druhém čtvrtletí 

dokonce 5,0 %. Teprve aţ v 1. čtvrtletí roku 2010 byl HDP vyšší o 1,1 %, neţ v 1. čtvrtletí 

roku 2009.  

Obecně lze říci, ţe hospodářská krize má několik významných projevů jako je růst 

nezaměstnanosti, úbytek zakázek firem, kolísání a pokles kurzů akcií na burzách, pokles 

koupěschopnosti domácností, omezení přístupu k úvěrům a růst úroků, platební neschopnost 

firem, nárůst vyhlášených insolvencí a bankrotů, neschopnost domácností splácet hypotéky 

a úvěry, klesající zájem o koupi nemovitostí, kolísání kurzu koruny, pokles trţeb 

maloobchodu atd. 

Příspěvek se zaměřuje na oblast nezaměstnanosti, cílem je analyzovat regionální disparity ve 

vývoji nezaměstnanosti v regionech (okresech) a obcích České republiky v období 

hospodářské krize. Snahou autorů je nalézt odpovědi na otázku typu: Jaké regiony byly 

z pohledu vývoje nárůstu nezaměstnanosti nejvíce zasaţeny? Jaká byla dynamika těchto 

změn? Jaké jsou moţné podmiňující faktory diferenciace regionální míry nezaměstnanosti?  

1 Metodické poznámky a pouţitá data  

Příspěvek je zaměřen na analýzu regionálních disparit ve vývoji nezaměstnanosti. Míra 

nezaměstnanosti vyjadřuje procentuální podíl nezaměstnaných na celkové pracovní síle. Lze 

však rozlišit různé míry nezaměstnanosti, a to na základě pouţité metodiky stanovení čitatele 

a jmenovatele, ale i v přesnosti zdrojů dat a časové srovnatelnosti obou údajů (Lavický 

2009). V rámci České republiky jsou rozlišovány jednak obecná míra nezaměstnanosti, která 

vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle  

(v procentech), kde čitatel i jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle mezinárodních 
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definic a doporučení aplikovaných ve výběrovém šetření pracovních sil (VŠPS)17. Tento 

ukazatel je konstruován podle metodiky Eurostatu vypracované na základě doporučení 

Mezinárodní organizace práce (ČSÚ 2010b) a je tedy pouţitelný pro mezinárodní komparace. 

Dále existuje ukazatel tzv. registrované míry nezaměstnanosti, coţ je podíl počtu 

dosaţitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání k počtu zaměstnaných z výběrového 

šetření pracovních sil, počtu pracujících cizinců podle evidence Ministerstva práce  

a sociálních věcí (MSPV) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a počtu dosaţitelných 

neumístěných uchazečů o zaměstnání. Údaje o počtu zaměstnaných jsou počítány jako 

klouzavé průměry za posledních 12 měsíců. V případě tohoto příspěvku jsou analyzována 

zejména data o registrované míře nezaměstnanosti podle jednotlivých obcí z údajů MPSV, 

která v čitateli nezahrnují počet dosaţitelných neumístěných uchazečů, kteří nejsou 

jednoznačně lokalizování do konkrétní jednotlivé obce a ve jmenovateli uvádějí tzv. 

ekonomicky aktivní obyvatele, coţ je údaj ze Sčítání lidu, domu a bytů 2001, tj. nikoliv 

aktuální a navíc ne vţdy přesně správně převedený na současné administrativní vymezení 

obcí. Tyto údaje se tedy v součtech za okresy, kraje a Českou republiku nepatrně liší od 

celkových údajů analýz nezaměstnanosti, coţ ale není pro hlavní sledovaný účel tohoto 

příspěvku (regionální diferenciace registrované míry nezaměstnanosti) podstatné.  

Výchozím obdobím pro porovnání vývoje registrované míry nezaměstnanosti byl zvolen 

březen roku 2008 jako období příznivého hospodářského vývoje bez náznaků moţné recese 

(ta přišla aţ v průběhu 4. čtvrtletí daného roku). Koncovým obdobím pak byl červen roku 

2010, pro který byla dostupná nejaktuálnější data. Ta byla převzata z Integrovaného portálu 

MPSV.   

2 Celkový charakter vývoje (ne)zaměstnanosti s důrazem na období 

březen 2008 – červen 2010   

Podle aktuálních údajů evidovaly úřady práce v červnu letošního roku 487 733 uchazečů o 

zaměstnání, míra registrované nezaměstnanosti činila 8,5 % a volných pracovních míst bylo 

„pouhých― 32 927. V březnu roku 2008 to bylo 312 009 uchazečů o zaměstnání, míra 

registrované nezaměstnanosti činila 5,6 % a volných pracovních míst bylo 151 311. Během 

sledovaného období průběţně rostly hodnoty počtu uchazečů o zaměstnání a registrované 

míry nezaměstnanosti, a to od června roku 2008, počet volných pracovních míst se prudce 

sniţoval (viz grafy 1 a 2). Rozhodující pro takový vývoj bylo poslední čtvrtletí roku 2008, kdy 

se hospodářská krize (recese) začala promítat do vývoje na trhu práce, v plné míře potom 

                                           
17 Podle ČSÚ (2010b) se VŠPS provádí kontinuálně v náhodně vybraném vzorku domácností a je 

zaměřené na zjišťování ekonomického postavení obyvatelstva na území celé republiky. Rozsah šetření 

a ukazatele zaměstnanosti a nezaměstnanosti plně odpovídají definicím Mezinárodní organizace práce 

a metodickým doporučením Eurostatu. Předmětem šetření jsou všechny osoby obvykle bydlící v 

soukromých domácnostech. Šetření se nevztahuje na osoby bydlící dlouhodobě v hromadných 

ubytovacích zařízeních. Z toho důvodu jsou údaje za určité skupiny obyvatelstva, zejména za cizí státní 

příslušníky ţijící a pracující na území republiky, k dispozici v omezené míře. Výběrový soubor, 

ve 2. čtvrtletí roku 2010 zahrnoval více neţ 25 tis. bytů na území celé České republiky (0,6 % všech 

trvale obydlených bytů), v nichţ bylo šetřeno téměř 59 tis. respondentů všech věkových skupin, pak 

umoţňuje získat spolehlivé odhady charakteristik trhu práce na úrovni republiky a s relativně 

dostatečnou spolehlivostí i odhady krajských a oblastních hodnot. 
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v průběhu roku 2009. Co se týče vývoje počtu uchazečů o práci a registrované míry 

nezaměstnanosti byla situace nejhorší v březnu tohoto roku. Počet uchazečů o práci činil 

556 304 a míra registrované nezaměstnanosti 9,7 %. V případě počtu volných pracovních 

míst to byl prosinec roku 2009 (30 927). Vývoj v 1. pololetí roku 2010 pak nese známky 

pravděpodobného mírného „oţivení― na trhu práce, kdy se začal počet volných pracovních 

míst mírně zvyšovat, a to i v důsledku nárůstu počtu sezónních prací. 

Graf 1: Vývoj registrované míry nezaměstnanosti v ČR v období březen 2008 - 

červen 2010 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz/stat. 
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Graf 2: Vývoj počtu dosaţitelných uchazečů o zaměstnání a počtu volných 

pracovních míst v ČR v období březen 2008 - červen 2010 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz/stat. 

Pozn.: Počet dosaţitelných uchazečů o zaměstnání - jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří 

mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. 

evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají ţádnou objektivní překáţku pro přijetí zaměstnání. 

3 Vývoje registrované míry nezaměstnanosti na úrovni okresů a obcí ČR 

v období březen 2008 – červen 2010  

Z hlediska aktuálního stavu míry registrované nezaměstnanosti na úrovni jednotlivých okresů 

jsou na tom „tradičně― nejlépe středočeské okresy (Praha-východ, Praha-západ, Mladá 

Boleslav, Benešov) a také okresy některých krajských měst (Hlavní město Praha, České 

Budějovice nebo Hradec Králové). V těchto územních jednotkách se míra registrované 

nezaměstnanosti pohybuje mezi 3,8 - 6,0 %. Naopak mezi deset okresů s nejvyšší mírou 

registrované nezaměstnanosti přesahující 12,5 % se především řadí strukturálně postiţené 

(Most, Děčín, Karviná, Ústí nad Labem, Teplice) a periferní (Bruntál, Hodonín, Jeseník) 

okresy.  
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Tabulka 2: Nezaměstnanost ve vybraných okresech ČR (červen 2010) 

„Nejlepší― okresy 

Míra registrované 

nezaměstnanosti  

(v %) 

„Nejhorší― okresy 

Míra registrované 

nezaměstnanosti  

(v %) 

Praha-východ 3,8 Most 15,6 

Hlavní město Praha 3,9 Děčín 14,6 

Praha-západ 4,2 Bruntál 14,2 

Mladá Boleslav 4,7 Hodonín 14,0 

Benešov 4,9 Karviná 13,7 

České Budějovice 5,5 Ústí nad Labem 13,4 

Prachatice 5,8 Teplice 13,3 

Hradec Králové 6,0 Jeseník 13,3 

Písek 6,0 Sokolov 12,8 

Jindřichův Hradec 6,2 Chomutov 12,5 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz/stat; vlastní výpočty. 

Kromě současné vysoké úrovně míry registrované nezaměstnanosti působí velmi nepříznivě 

na dotčené obyvatelstvo také rozsah změn ve sledovaném období, coţ dokumentuje Tabulka 

3 (procentuální nárůst míry registrované nezaměstnanosti v červnu 2010 oproti březnu 

2008). Podle očekávání došlo ve všech okresech k nárůstu míry registrované 

nezaměstnanosti. Hospodářská krize se výraznějším způsobem nepodepsala do tradičně 

problémových oblastí severozápadních Čech a severní Moravy (okresy Karviná, Most, Teplice, 

Opava, Ústí nad Labem, Ostrava-město). Naopak nejvyšší relativní nárůst zaznamenaly 

okresy Rychnov nad Kněţnou, Prostějov, Jablonec nad Nisou, Plzeň-jih, Pelhřimov, ale i 

Praha-východ a Praha-západ a Mladá Boleslav, coţ potvrzuje konstatování Lavického (2009), 

ţe „...hospodářská recese postihuje široké spektrum firem, včetně těch původně „zdravých―, 

také sektor sluţeb a obecně progresivnějších aktivit, jejichţ výskyt je vázán spíše na 

rozvinutější oblasti― (s. 41). Pokud však tyto výsledky porovnáme s obdobnými šetřeními 

(např. Lavický 2009; Pileček, Červený 2010), které analyzovaly vývoj registrované míry 

nezaměstnanosti v jiném časovém úseku, tak nejprudší nárůst zaznamenaly okresy 

českomoravského pomezí, jako jsou Rychnov nad Kněţnou, Ústí nad Orlicí, Havlíčkův Brod, 

Pelhřimov nebo Jindřichův Hradec.   
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Tabulka 3: Porovnání vývoje nezaměstnanosti ve vybraných okresech ČR  

(březen 2008 - červen 2010) 

Nejniţší nárůst  v % Nejvyšší nárůst v % 

Znojmo 5,6 Rychnov nad Kněţnou 146,2 

Karviná 7,9 Praha-východ 137,5 

Most 11,4 Praha-západ 133,3 

Teplice 16,7 Prostějov 126,8 

Opava 17,9 Mladá Boleslav 123,8 

Litoměřice 22,2 Jablonec nad Nisou 109,6 

Ústí nad Labem 24,1 Plzeň-jih 106,7 

Jeseník 25,5 Pelhřimov 106,7 

Písek 30,4 Nový Jičín 105,6 

Ostrava-město 31,0 Ústí nad Orlicí 104,3 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz/stat; vlastní výpočty. 

Podobnou informaci přináší také Graf 3, kde jsou vyneseny hodnoty míry registrované 

nezaměstnanosti v březnu 2008 v kombinaci s následnou změnou v procentních bodech  

k červnu 2010. Z grafu lze vyčíst, ţe ve sledovaném období nedosáhly nejvyššího nárůstu 

registrované míry nezaměstnanosti strukturálně postiţené (Karviná, Most, Teplice) a některé 

periferní okresy (Znojmo). Absolutně nejvyššího nárůstu (o 5 procentních bodů) totiţ dosáhly 

okresy Jičín, Nový Jičín, Prostějov a Tachov. Zajímavé je také porovnání vývoje v některých 

nejrozvinutějších okresech, které z pohledu relativního nárůstu zaznamenaly 

v celorepublikovém srovnání ve sledovaném období jedny z nejvyšších nárůstů - Praha-

východ, Praha-západ, Mladá Boleslav (viz tabulka 3), nicméně, v absolutním vyjádření lze 

změnu ve vývoji registrované míry nezaměstnanosti hodnotit v územních jednotkách tohoto 

typu (viz i Hlavní město Praha, Benešov, České Budějovice, Hradec Králové apod.) jako 

téměř bezvýznamnou. 
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Graf 3: Vztah stavu míry registrované nezaměstnanosti v březnu 2008 a změny k 

červnu 2010 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz/stat; vlastní výpočty. 

Pozn.: Z důvodu čitelnosti nebyly zobrazeny všechny zkratky okresů. 

Další pohled na vývoj meziregionálních disparit nabízí tabulka 4, v níţ jsou zachyceny počty 

obcí v jednotlivých krajích, ve kterých byla v rámci sledovaného období vykázána nízká 

nezaměstnanost - do 5 % (podle Tomeše (1996) lze stav, při kterém se míra registrované 

nezaměstnanosti pohybuje mezi 3 - 5 % povaţovat ve vyspělých zemích za plnou 

zaměstnanost), nebo naopak vysoká - nad 15 % míra registrované nezaměstnanosti. 

V případě kategorie do 5 % došlo na úrovni celé ČR od března 2008 do června 2010 

k poklesu počtu obcí z 2 534 na 646, tj. o téměř 75 %. V rámci krajů to bylo nejvíce 

v Moravskoslezském o 95,1 %, v Libereckém o 94,3 %, Olomouckém o 94,2 % a ve 

Zlínském o 93,4 %. Nejniţší nárůst zaznamenaly kraje Ústecký (o 53,8 %), Jihočeský (o 62,1 

%), Královéhradecký (o 66,4 %) a Vysočina (o 68,8 %). V kategorii nad 15 % došlo v rámci 

ČR k obrovskému nárůstu (o 183 %) z 265 na 750 obcí. Z pohledu krajů se to nejvíce týkalo 

Zlínského (o 560,0 %), Plzeňského (o 416,7 %), Středočeského (o 362,5 %) a Libereckého 

(o 342,9 %). Naopak nejniţší nárůst počtu obcí v této kategorii vykázaly kraje Ústecký (o 

76,3 %), Královéhradecký (o 114,3 %), Moravskoslezský (o 111,5 %) a Jihomoravský 

(o 129,8 %). Výše popsané změny charakteru regionální diferenciace pak velmi názorně 

doplňují obrázky 1 a 2.  
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Tabulka 4: Registrovaná míra nezaměstnanosti do 5 % a nad 15 % v obcích ČR 

v březnu 2008 a v červnu 2010 podle krajů 

Kraj 

Březen 2008 Červen 2010 

Počet obcí 

s nezaměstna

ností  

< 5 % 

Počet obcí 

s nezaměstnaností 

> 15 % 

Počet obcí 

s nezaměstnaností  

< 5 % 

Počet obcí 

s nezaměstnaností 

> 15 % 

Hl. město Praha 1 0 1 0 

Středočeský 669 16 199 74 

Jihočeský 346 6 131 24 

Plzeňský 280 12 70 62 

Karlovarský 22 10 4 31 

Ústecký 13 59 6 104 

Liberecký 70 7 4 31 

Královéhradecký 238 7 80 15 

Pardubický 196 22 35 62 

Vysočina  285 27 89 88 

Jihomoravský 193 47 14 108 

Olomoucký 104 21 6 63 

Zlínský 76 5 5 33 

Moravskoslezský 41 26 2 55 

ČR celkem 2534 265 646 750 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz/stat; vlastní výpočty. 
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Obrázek 1: Registrovaná míra nezaměstnanosti do 5 % a nad 15 % v obcích ČR 

(březen 2008) 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz/stat; vlastní výpočty. 

Pozn.: Registrovaná míra nezaměstnanosti do 5 % je označena světlemodrou barvou, nad 15 

% tmavěčervenou barvou (viz i obrázek 2). 
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Obrázek 2: Registrovaná míra nezaměstnanosti do 5 % a nad 15 % v obcích ČR 

(červen 2010) 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz/stat; vlastní výpočty. 

4. Analýza faktorů diferenciace regionální míry nezaměstnanosti  

Zaměření poslední části by si vyţadovalo daleko podrobnější sledování, které přesahuje 

rámec tohoto příspěvku. Nicméně, je zde alespoň částečně nastíněna moţnost analýzy 

faktorů diferenciace regionální míry nezaměstnanosti, jak ji provedl např. Lavický (2009), jeţ 

by vedla k zodpovězení otázky, čím by mohly být výše popsané trendy vývoje 

nezaměstnanosti v průběhu hospodářské krize podmíněny. Podle Tomeše (1996, s. 278-279) 

je „...nalezení statistické závislosti v podmínkách, kdy míru nezaměstnanosti na úrovni 

okresů ovlivňují často potíţe jediného většího podniku, kdy krach jedné nebo několika málo 

firem způsobuje výrazné posuny okresu v pořadí, téměř nemoţné―. Nicméně, analyzováno 

bylo celkem 8 vybraných ukazatelů, a to z 5 základních tematických oblastí (demografie, 

ekonomika, bydlení a sociální vybavenost, přírodní prostředí, dopravní a technická 

infrastruktura a poloha), které jsou v rámci příslušného výzkumného projektu dlouhodobě 

sledovány (např. Pileček, Červený 2009). V tabulce 5 jsou uvedeny párové korelace mezi 

závislými proměnnými (míra registrované nezaměstnanosti březen 2008, míra registrované 

nezaměstnanosti červen 2010 a změna registrované míry nezaměstnanosti březen 2008 - 

červen 2010) a vybranými ukazateli na úrovni okresů. 
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Tabulka 5: Párové korelace závislých proměnných s nezávisle proměnnými na 

úrovni okresů 

 ukazatel NEZAM08 NEZAM10 NEZAMzmena 

INDEXSTAR -0,371 -0,386 -0,047 

INDEXEKOZAT -0,441 -0,437 -0,002 

INDEXPES  0,091 0,012 -0,197 

PRACvPRUM -0,046 0,137 0,456 

LIKVIDACE -0,113 -0,066 0,114 

INDEXVZDEL -0,320 -0,383 -0,166 

INTENZITABV -0,517 -0,584 -0,182 

OCHRANA 0,169 0,218 0,128 

HUSTOTA 0,171 0,097 -0,180 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV. http://portal.mpsv.cz/sz/stat; ČSÚ (2010a); vlastní výpočty. 

Pozn. 1: NEZAM08: míra registrované nezaměstnanosti březen 2008; NEZAM10: míra 

registrované nezaměstnanosti červen 2008; NEZAMzmena: změna registrované míry 

nezaměstnanosti březen 2008 - červen 2010; INDEXSTAR: index stáří = počet jedinců ve 

věku 65+ na 100 jedinců ve věku (0-14 let); INDEXEKOZAT: index ekonomického zatíţení = 

počet jedinců ve věku (0-14 let) plus počet jedinců ve věku (65+) ku počtu jedinců ve věku 

(15-64 let) (2009); INDEXPES: index progresivity ekonomické struktury = váţený součet 

podílu ekonomických subjektů v jednotlivých sektorech (primér plus 2krát sekundér plus 

3krát terciér) na celkovém počtu ekonomických subjektů (2008); PRACvPRUM: podíl 

zaměstnanců v průmyslu a ve stavebnictví v % (2001); LIKVIDACE: podíl firem v likvidaci na 

1 000 ekonomických subjektů v % (22.7.2009); INDEXVZDEL: podíl vysokoškolsky 

vzdělaných starších 15 let v % (2001); INTENZITABV: intenzita bytové výstavby = počet 

dokončených bytů na 1 000 obyvatel (2008-2009); OCHRANA: podíl chráněných území na 

rozloze okresu v % (2006); HUSTOTA: hustota silniční sítě pro silnice I. a vyšší třídy v 

km/km2 (1.1.2007). 

Pozn. 2: u tučně vyznačených hodnot přesahuje hodnota Pearsonova korelačního koeficientu 

pořadí signifikantnost na 95% hladině významnosti. 

V rámci obou sledovaných období korelovaly s regionální mírou nezaměstnanosti na okresní 

úrovni nejvýznamněji (a to negativně) ukazatele index stáří, index ekonomického zatíţení, 

index vzdělanosti a intenzita bytové výstavby. V případě změny registrované míry 

nezaměstnanosti mezi březnem 2008 a červnem 2010 dosáhl významnější hodnoty 

korelačního koeficientu pouze ukazatel procentuálního podílu zaměstnanců v průmyslu a ve 

stavebnictví, u tohoto ukazatele taktéţ došlo ke změně orientace koeficientu korelace 

(z negativní hodnoty v březnu 2008 na pozitivní v červnu 2010), coţ můţe indikovat 

souvislost nárůstu registrované míry nezaměstnanosti v okresech s vyšším zastoupením 

zaměstnanců v průmyslu. Význam dalších ukazatelů (např. podíl firem v likvidaci na 1 000 

ekonomických subjektů) se v provedené korelační analýze překvapivě bohuţel neprojevil.   
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Závěr 

V příspěvku byly analyzovány regionální disparity ve vývoji nezaměstnanosti v regionech a 

obcích České republiky v období hospodářské krize. Pokud bychom se měli vrátit ke 

zodpovězení otázek, které byly nastoleny v úvodu tohoto příspěvku, tak lze říci, ţe z pohledu 

vývoje nárůstu nezaměstnanosti došlo ve všech okresech České republiky ve sledovaném 

období (březen 2008 - červen 2010) k nárůstu registrované míry nezaměstnanosti. Nejvíce 

zasaţeny (nárůst registrované míry nezaměstnanosti o 120 - 140 %) byly okresy Rychnov 

nad Kněţnou, Praha-východ, Praha-západ a Prostějov, tedy i některé rozvinutější oblasti. 

Nicméně, pokud porovnáme dosaţené výsledky s obdobnými šetřeními (např. Lavický 2009; 

Pileček, Červený 2010), můţeme konstatovat, ţe hospodářská krize významně zasáhla okresy 

českomoravského pomezí (Rychnov nad Kněţnou, Ústí nad Orlicí, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, 

Jindřichův Hradec), kde se zpravidla do potíţí dostal významný zaměstnavatel (známým 

příkladem jsou sklárny ve Světlé nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod). Naopak hospodářská 

krize výraznější měrou nezasáhla dlouhodobě problémové strukturálně postiţené okresy 

severozápadních Čech a severní Moravy (Karviná, Most, Teplice, Opava, Ústí nad Labem, 

Ostrava-město). Nicméně, tyto okresy spolu s některými periferními okresy (Bruntál, 

Hodonín, Jeseník) mají v rámci České republiky dlouhodobě nejvyšší hodnoty míry 

registrované nezaměstnanosti.  

Moţné podmiňující faktory diferenciace regionální míry nezaměstnanosti byly určeny pomocí 

korelační analýzy. V obou sledovaných obdobích korelovaly s regionální mírou 

nezaměstnanosti na okresní úrovni nejvíce intenzita bytové výstavby, index vzdělanosti a 

také „demografické― ukazatele (index stáří, index ekonomického zatíţení). V případě změny 

registrované míry nezaměstnanosti dosáhl ve sledovaném období významnější hodnoty 

korelačního koeficientu pouze ukazatel procentuálního podílu zaměstnanců v průmyslu a ve 

stavebnictví. Význam dalších ukazatelů se v provedené analýze bohuţel neprojevil.   

Z hlediska dalšího sledování projevů hospodářské krize v jednotlivých regionech České 

republiky se pozornost autorů zaměří nejen na rozšiřování stávajících poznatků o vývoji 

nezaměstnanosti, ale také na další aspekty. Prvotní analýzy (viz např. Pileček, Červený 2010) 

ukázaly, ţe jako vysoce relevantní a nosná tematika se jeví problematika vyhlašování 

insolvencí a likvidací (bankrotů) firem.     
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