
INDIKÁTOR č. 7 
 

Registrovaná míra nezaměstnanosti 

 
 

OBECNÉ  INFORMACE 
 

Míra nezaměstnanosti představuje základní indikátor sociální dimenze udržitelného rozvoje a úzce 
souvisí s otázkou chudoby v ČR. Tento indikátor je velmi dobře metodicky podchycen a vychází z 
evidence Úřadů práce. Udává nám registrované tzv. „dosažitelné“ uchazeče o zaměstnání na Úřadu 
práce, kteří patří k aktivním uchazečům hledajícím uplatnění na trhu práce. Tento indikátor bohužel 
nepostihuje práce schopné obyvatelstvo, které není registrováno na Úřadech práce, ale pracuje v 
tzv. „šedé ekonomice“. Nezahrnuje tedy neevidované nezaměstnané, kteří pracovat mohou, ale 
nežádají o zaměstnání. 
 

Doporučená frekvence sledování indikátoru je měsíční a také roční, vždy k 31.12. Uvádí se v %. 

 

 

CÍL 
 

Sledováním tohoto indikátoru získáváme velice důležité informace o tom, kolik lidí z naší obce je 
registrováno v evidenci aktivních uchazečů o práci a především je to podkladový materiál pro 
podporu udržitelného rozvoje obce. Je nezbytné, aby se % aktivních lidí bez práce v naši malé obci 
v průběhu budoucích sledovaných měsíců a let postupně nezvyšovalo. Byl by to alarmující signál 
toho, že právě z důvodu zvyšující se nezaměstnanosti u nás, lidé začnou odcházet do větších měst 
a případně se tam i stěhovat, díky čemuž by mohlo dojít k zániku samotné obce jako takové. 

 

 

METODA 
 

Indikátor „Registrovaná míra nezaměstnanosti“ vyčísluje procenticky počet registrovaných 
nezaměstnaných buď v daném měsíci nebo ročně k 31.12. daného roku vydělený velikostí 
pracovní síly v obci, a to opět v daném měsíci nebo ročně (viz klouzavý průměr za posledních 
12 měsíců). 
 

Data (údaje) o počtu tzv. „dosažitelných uchazečů“ o zaměstnání měsíčně a také i ročně, vždy k 

31.12. v roce 2018, byla získána z http://portal.mpsv.cz/sz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portal.mpsv.cz/sz


INDIKÁTOROVÝ  LIST 

Číslo indikátoru: 7 

Název indikátoru: Registrovaná míra nezaměstnanosti 

Originální název:  

Oblast: Sociálně-ekonomická situace města / obce 

Definice a měření: 
Podíl nezaměstnaných evidovaných úřadem práce celkového počtu ekonomicky aktivních 

obyvatel obce. 

Jednotka: % 

Klíčová slova: chudoba, nezaměstnanost, sociální dávky 

Sada: Indikátory pro malé obce 

Podrobná definice: 

Indikátor vyjadřuje podíl registrovaných – dosažitelných, neumístěných uchazečů o práci, vedených úřadem 

práce podle místa bydliště (čitatel), na celkovém počtu zaměstnaných + nezaměstnaných v dané obci – tj. 

Na celkové pracovní síle (jmenovatel). Uchazeč o zaměstnání je podrobně definován zákonem 435/2004 Sb. 

O zaměstnání. Podrobná metodika sledování indikátoru byla změněna od 1.4.2004 a uvádí ji MPSV. 

Indikátor sleduje a vykazuje ČSÚ. 

Důvod sledování a využitelnost: 

Míra nezaměstnanosti představuje základní indikátor sociální dimenze udržitelného rozvoje a úzce souvisí s 

problematikou prvního rozvojového cíle tisíciletí (MDG) a otázkou chudoby v ČR. Jde o problém citlivě 

vnímaný občany a politiky českých měst. Sledování je standardně prováděno ve všech zemích EU a na 

všech úrovních v ČR.  

Úplnost a reprezentativnost: 
Indikátor je dobře metodicky podchycen a vychází z evidence úřadů práce. Je vhodné ho zkombinovat s 

dalšími indikátory v oblasti (zaměstnanost a nezaměstnanost), a rozdělit podle pohlaví. 

Validita: 

Metodika pro sledování indikátoru se do roku 2004 mírně lišila od mezinárodně sledované míry 

nezaměstnanosti, která se rovnoběžně sleduje na národní úrovni, a stanovuje míru všech nezaměstnaných. 

Daný indikátor stanovuje míru registrovaných nezaměstnaných, tj. Nezahrnuje neevidované nezaměstnané, 

kteří nežádají o zaměstnání. 

Jedinečnost: Indikátor neeviduje neregistrované nezaměstnané nebo naopak eviduje ty, kteří jsou registrovaní na úřadu 

práce, avšak i nadále pracují v tzv. „šedé ekonomice“. 

Popis zpracování dat pro výpočet indikátoru: Čitatel – počet registrovaných nezaměstnaných k 31.12. daného roku. Jmenovatel – velikost pracovní síly v 

obci (klouzavý průměr posledních 12 měsíců). 

Relevantní dokumenty:  Úřad práce 

Autor indikátoru: Eurostat, ČSÚ 

Reference: w w w .timur.cz, http://epp.eurostat.cec.eu.int (Eurostat – structural indicators) 

Další informace: 

http://portal.mpsv.cz/sz, w w w .czso.cz, w w w .ilo.org  

http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/employ/unemployh_sm.htm#top 

Frekvence sledování indikátoru: 
Roční, měsíční 

Náklady na sledování indikátoru: 0,00 Kč 

 
 

 

 

  



VÝSLEDKY  SLEDOVÁNÍ  INDIKÁTORU 
 

Na základě předložených podkladů bylo zpracováno porovnání výše míry nezaměstnanosti v obci 
Křižánky a v okrese Žďár nad Sázavou jako takovém ve sledovaných letech, a to: 

− roční (viz tabulka č. 2 níže), pro přehlednost také graficky. 
 

Porovnáním byla zjištěna v jednotlivých letech výše % míry nezaměstnanosti. 
 
 

 

Tabulka č. 1– měsíční porovnání výše % míry nezaměstnanosti v obci Křižánky, v okrese Žďár nad 
                      Sázavou a v celé ČR za roky 2005-2018 
 

Rok 
Průměrná míra nezaměstnanosti v % 

Obec Křižánky Okres Žďár n. Sáz. Celá ČR 

2005 8,50% 8,60% 9% 

2006 8,50% 8,10% 8,10% 

2007 6,70% 6,70% 6,60% 

2008 8,50% 5,70% 5,40% 

2009 8,50% 8,70% 8,00% 

2010 9,10% 10,00% 9,00% 

2011 5,50% 10,00% 8,60% 

2012 7,70% 7,70% 7,00% 

2013 8,10% 8,40% 7,00% 

2014 7,10% 7,50% 6,20% 

2015 4,55% 6,30% 5,10% 

2016 5,10% 5,60% 4,00% 

2017 4,50% 4,40% 2,90% 

2018 4,20% 3,50% 2,20% 
 
 

 
Graf č. 2 – porovnání průměrné roční výše % míry nezaměstnanosti v obci Křižánky, v okrese Žďár nad 
                      Sázavou a v celé ČR za roky 2005-2018 
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I tato data  potvrzují, že míra nezaměstnanosti se v obci Křižánky drží na stejné úrovni jako 
v celém okrese Žďár nad Sázavou i v ČR. Poprvé po deseti letech se míra nezaměstnanosti 
dostala nad hodnoty okresu i státu.  
 

 

 
 
ZÁVĚR - VYHODNOCENÍ 
 

Na základě shora uvedených údajů bylo zjištěno, že kromě výraznějšího výkyvu v roce 2008, v obci 
Křižánky v průběhu sledovaných let nedošlo k významným nárůstům míry nezaměstnanosti oproti 
celorepublikovému ani okresnímu průměru. Míra nezaměstnanosti se v naší obci drží na zcela 
přijatelné úrovni a z tohoto důvodu by nemělo dojít k ohrožení udržitelnosti její stability, jejího dalšího 
pozitivního rozvoje i jejího zachování do budoucna. Podobně jako ostatní dva ukazatele, stále ještě 
tento údaj klesá. 
 
 
 
 
 
 

 


