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Březen 2019
Obecná míra nezaměstnanosti v březnu 2019 (očištěná od
sezónních vlivů) dosáhla úrovně 2,0 %. Meziročně ve srovnání
s březnem 2018 se snížila o 0,3 p. b. Míra nezaměstnanosti
mužů byla na úrovni 1,8 % a žen ve výši 2,2 %. (ČSÚ)
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Obecná míra nezaměstnanosti
Je vypočtena jako podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle (součet zaměstnaných
a nezaměstnaných osob). (ČSÚ)
Míra zaměstnanosti
Je vypočtena jako podíl počtu
zaměstnaných osob na počtu
všech osob. (ČSÚ)
Míra ekonomické aktivity
Jedná se o podíl pracovní sily na
počtu věsch osob. (ČSÚ)

Zdroj: ČSÚ

Míra zaměstnanosti podle ČSÚ dosáhla v březnu 2019 úrovně 75,5 %
a meziročně se tak zvýšila o 0,8 p. b. Míra ekonomické aktivity dosáhla
v březnu 77,0 % a v meziročním srovnání se jedná o nárůst o 0,5 p. b. (ČSÚ)
Podle údajů Eurostatu byla míra nezaměstnanosti v ČR v únoru na úrovni
1,9 %. Jedná se o nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech zemí EU. (Eurostat)
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Průměrná hrubá měsíční mzda
Jedná se o podíl mezd bez ostatních osobních nákladů na jednoho zaměstnance za měsíc. Zahrnuje základní mzdy a platy, příplatky, doplatky, odměny a další
složky zaúčtovány k výplatě.
(ČSÚ) Počítá se čtvrtletně. Medián mezd představuje střední
hodnotu mezd a lépe tak vypovídá o výši mezd ve společnosti.
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Zdroj: Unemployment by sex and age – monthly average, Eurostat

Průměrná hrubá měsíční mzda za 4. čtvrtletí 2018 byla na úrovni 33 840 Kč.
Nominální mzda se tak meziročně zvýšila o 6,9 %, reálná mzda o 4,7 %. Nejvyšší průměrná nominální mzda byla v Praze (41 851 Kč) a nejnižší v Karlovarském kraji (29 703 Kč). Medián mezd činil 29 247 Kč. (ČSÚ)
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Měsíční data jsou přepočteny
z čtvrtletních dat z Výběrového
šetření pracovních sil (VŠPS).
(ČSÚ) VŠPS se provádí kontinuálně a plně odpovídá definicím
Mezinárodní organizace práce
(ILO) a metodickým doporučením Eurostatu. (ČSÚ) ČSÚ přináší
ukazatele pro věkovou skupinu
15-64 letých. Eurostat počítá nezaměstnanost ve věkové skupině
15-74 let. Proto se data Eurostatu a ČSÚ liší.
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