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Nezaměstnanost

v Ústeckém kraji
• K 31. 5. 2019 činil podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu

ve věku 15 - 64 let v Ústeckém kraji 4,0 % (ženy = 4,7 %,

muži = 3,5 %). Meziročně klesl

podíl nezaměstnaných o 0,7 %.

Jedná se o historicky nejnižší

nezaměstnanost od zavedení

dnešních krajů k 1. 1. 2001.
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Podíl nezaměstnaných
srovnání krajů ČR



Nezaměstnanost

v Ústeckém kraji
• Na KrP v Ústí n. L. bylo k 31. 5. 2019 evidováno:

• 23 676 uchazečů o zam. (meziroční pokles činí 4 471 UoZ),

• z toho 21 417 dosažitelných,

• 13 238 žen (55,9 %),

• 944 absolventů či mladistvých (4,0 %),

• 4 301 osob se ZP (18,2 %),

• 6 650 uchazečů pobíralo PvN (28,1 %).



Nezaměstnanost

v Ústeckém kraji
• Na KrP v Ústí n. L. bylo k 31. 5. 2019 evidováno:

• 16 208 volných pracovních míst

(meziročně došlo k nárůstu o 3 319 VPM),

na 1 místo aktuálně připadá 1,5 UoZ,

• z toho 11 343 VPM s příznakem

pro zaměstnávání cizinců (70 % nabízených VPM)

a přibližně 4 865 VPM pro „tuzemce“,

• historicky nejvyšší počet 16 226 VPM byl evidován

k 30. 4. 2019 (meziměsíční pokles o 18 VPM).



Zaměstnávání cizinců

• Cizinci zde dlouhodobě vykonávají práce, o které není ze strany 

občanů ČR zájem, nejčastěji z důvodů fyzické či časové 

náročnosti nebo pro nedostatečné finanční ohodnocení.

Pracují především v profesích, kde přetrvává převis poptávky

nad nabídkou, tj. ve stavebnictví, strojírenství, zemědělství, 

zdravotnictví, gastronomii atd.

• Ze strany zaměstnavatelů padají nejčastěji argumenty o vyšší 

produktivitě práce, lepší pracovní morálce, ochotě práce přesčas, 

minimální absenci a neposlední řadě výši mzdy, kdy se manuálně 

zruční zahraniční pracovníci uplatňují v profesích s nízkou 

mzdovou hladinou, které nejsou pro tuzemské pracovníky 

vzhledem k výši nabízených nepojistných sociálních dávek 

„ekonomické“. 



Povolení k zaměstnání

• Od začátku roku 2019 (stav k 31. 5. 2019) bylo vydáno

v Ústeckém kraji celkem 5 803 povolení k zaměstnání,

z toho 5 716 kladných.

• rok 2018 = 7 753 PkZ / rok 2017 = 1 347 PkZ,

• Od roku 2018 dramatický nárůst zejména v oblasti

krátkodobých povolení.

• Nejvíce cizinců pracujících v Ústeckém kraji v roce 2018

na základě povolení k zaměstnání pocházelo z Ukrajiny, Ruska, 

Běloruska, Kazachstánu, Srbska či Vietnamu.

• Nejvíce rozhodnutí na PkZ bylo vydáno v okrese Chomutov

(4 569), následují okresy Louny (1 164), Teplice (727),

Litoměřice (513), Děčín (465), Most (210) a Ústí n. L. (105).



Informační karty
pro občany EU, EHP a Švýcarska

• Od začátku roku 2019 (stav k 31. 5. 2019) bylo zaevidováno

v Ústeckém kraji celkem 4 589 informačních karet.

• rok 2018 = 10 860 IK / rok 2017 = 10 508 IK,

• Nejvyšší počet informačních karet byl v průběhu roku 2018 

evidován v okrese Louny (4 007), následují okresy Most (2 177), 

Chomutov (1 366), Litoměřice (1 220), Teplice (904), Ústí n. L. 

(803) a Děčín (383).

• Nejpočetnější skupinu dlouhodobě tvoří Slováci, Rumuni,

a Maďaři, následují Bulhaři, Italové, Poláci a Litevci.

• Nejčastěji pracují převážně jako pomocní a nekvalifikovaní 

dělníci v zemědělství (sezónní pracovníci), výrobě (montážní

či manipulační dělníci, obsluha strojů či zařízení) nebo 

stavebnictví (stavební dělníci, zedníci, tesaři, potrubáři aj.).



Informační karty
pro cizince ze „třetích zemí“

• Od začátku roku 2019 (stav k 31. 5. 2019) bylo zaevidováno

v Ústeckém kraji celkem 1 364 informačních karet.

• rok 2018 = 4 883 IK / rok 2017 = 2 957 IK,

• Nejvyšší počet informačních karet pro cizince z tzv. „třetích zemí“ 

byl během roku 2018 evidován v okrese Most (1 676), následují 

okresy Louny (1 091), Ústí n. L. (620), Teplice (536), Chomutov 

(415), Litoměřice (415) a Děčín (130).

• Nejvíce občanů pracujících na informační kartu bylo původem

z Ukrajiny, Ruska, Vietnamu, Mongolska, Srbska, Albánie

či Kazachstánu a působili především ve výrobě, stavebnictví 

nebo zemědělství.



Zaměstnanecká karta

• Od začátku roku 2019 (stav k 31. 5. 2019) bylo zaevidováno

v Ústeckém kraji celkem 1 487 zaměstnaneckých karet.

• rok 2018 = 2 298 ZamK / rok 2017 = 1 035 ZamK,

• Zaměstnanecká karta slučuje povolení k zaměstnání a povolení 

k pobytu v jeden doklad, který vydává Ministerstvo vnitra ČR.

• Nejvyšší počet cizinců pracujících na základě zaměstnanecké 

karty v průběhu roku 2018 byl evidován v okrese Chomutov 

(548), následují okresy Litoměřice (531), Louny (431), Teplice 

(427), Most (192), Ústí n. L. (86) a Děčín (83).

• Nejčastěji se jednalo o občany Ukrajiny, Ruska, Běloruska, 

Mongolska, Nepálu, Filipín, Srbska nebo Thajska působící

v průmyslu, strojírenství či zdravotnictví.
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