
 

 

V roce 2009 byla pr ůměrná míra registrované nezam ěstnanosti 8 %  
18.5.2010, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních v ěcí 
V loňském roce se podle údajů Českého statistického úřadu snížila celková zaměstnanost ve všech 
sférách národního hospodářství České republiky o 1,4 %. Celkem pracovalo 4 943,3 tisíce lidí, což 
bylo oproti roku 2008 o 68,2 tisíce méně. Nepříznivý vývoj zaměstnanosti v roce 2009 výrazně 
ovlivnila světová hospodářská krize.  

Průměrná míra registrované nezam ěstnanosti podle metodiky Ministerstva práce a sociá lních 
věcí (MPSV) v roce 2009 vzrostla oproti předchozímu roku o 2,6 p.b. na 8,0 %. V prosinci 2009 
činila 9,2 %. To také vedlo ke zvýšení výdaj ů na výplatu podpor v nezam ěstnanosti . V loňském 
roce je celkem pobíralo v průměru 188,1 tisíce nezam ěstnaných , tj. o 78,7 tisíce více než v roce 
2008. Úřady práce na dávkách vyplatily 15,1 miliardy K č, o 8 miliard Kč více než v předchozím 
roce. 

Snižování zaměstnanosti se nejvíce dotklo zpracovatelského pr ůmyslu , kde ubylo 135,8 tisíc 
pracovník ů. Naopak sektor služeb zaznamenal nárůst o 60,9 tisíce pracujících osob. Přibylo 
podnikatelů, zejména těch, kteří nezaměstnávají další pracovníky. Jejich počet se zvýšil o 17,9 tisíc 
na 827,3 tisíce. K poklesu naopak došlo u počtu cizinců pracujících v České republice v postavení 
zaměstnanců. Ke konci roku 2009 jich zde pracovalo 230,7 tisíce, což představuje meziroční pokles 
o 53,8 tisíce pracovníků. Další 87,8 tisíc cizích státních příslušníků, o 10,6 tisíc více, pracovalo na 
základě živnostenských oprávnění vydávaných MPO. Celková zam ěstnanost se v roce 2009 
snížila ve všech regionech s výjimkou Prahy a Středočeského kraje. Největší pokles 
zaměstnaných byl ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. 

Úbytek pracujících lidí se projevil v mí ře nezaměstnanosti. Kromě října rostl po celý rok 2009 
počet uchaze čů o zaměstnání . Na konci prosince evidovaly úřady práce 539,1 tisíce uchaze čů, 
což bylo o 186,9 tisíce více než ve stejném období předchozího roku. Výrazně klesl po čet volných 
pracovních míst. Ke konci roku 2009 jich bylo pouze 30,9 tisíce, tj. o 60,3 tisíce méně než v 
prosinci 2008. Počet uchaze čů na 1 volné místo meziro čně narostl z 2,3 na 9,6 . V prosinci na 
jedno místo připadalo dokonce 17,4 uchazeče. Nejvyšší míra nezam ěstnanosti byla k 31. prosinci 
2009 v okresech Jeseník (16,9 %), Most (16,4 %), Hodonín (15,9 %), Bruntál a Znojmo (oba 15,4 
%). Nejnižší naopak v okresech Praha-východ (3,4 %), Praha (3,7 %), Praha-západ (4,0 %) a 
Mladá Boleslav (4,7 %). Skupiny, kterým ú řady práce v ěnují zvýšenou pozornost, tj. lidé se 
zdravotním postižením, starší 50 let a mladí do 25 let tvořili na celkovém počtu uchazečů o 
zaměstnání 12,6 %, 26,8 % a 18,1 %. Zastoupení dlouhodob ě nezaměstnaných (nad 12 měsíců) 
mezi všemi lidmi bez práce se sice meziročně snížilo z 28,8 % na 23 %, ale jejich počet se o 22 % 
zvýšil. Mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce přibylo lidí se základním vzděláním či vyučením.  

Krize se v oblastech zam ěstnanosti a nezam ěstnanosti v České republice projevovala po celý 
rok 2009 , k jejímu zmírnění došlo až ke konci roku. Výsledky o produkci, tržbách a domácí i 
zahraniční poptávce v prvních měsících tohoto roku naznačují příznivější vývoj v odv ětví 
průmyslu . Očekává se, že v roce 2010 se bude ekonomická situace zlepšovat a s určitým 
zpožděním i situace na trhu práce. 

 

 
 
 
 
 
 
 



O nemocenské dávky p řišlo v 1. čtvrtletí 2010 621 lidí  
18.5.2010, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení 
Celkem 47 599 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce provedli 
zaměstnanci okresních, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení 
(OSSZ/PSSZ/MSSZ) v 1. čtvrtletí 2010. Pro srovnání: v 1. čtvrtletí 2009 bylo celkem 32 276 kontrol. 
Nejvíc kontrol bylo v Moravskoslezském kraji - 6 546 a také ve Středočeském kraji - 5 071. 

Na základě kontrol bylo pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce zkráceno 
nebo od ňato nemocenské 621 osobám,  což představuje přibližně 1,3 % z celkového počtu 
kontrolovaných. 

Lidé, kteří čerpají dávky nemocenského pojištění, jsou povinni dodržovat stanovený režim 
dočasně práceneschopného pojištěnce a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu.  

Režim do časně práceneschopného pojišt ěnce  zahrnuje: 

• Léčebný režim  – ten stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní 
neschopnosti. Při změně zdravotního stavu může ošetřující lékař léčebný režim změnit. Jeho 
součástí je i povinnost dočasně práceneschopného pojištěnce poskytnout součinnost při 
zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu.  

• Povinnost zdržovat se v dob ě dočasné pracovní neschopnosti v míst ě pobytu 
uvedeném na dokladu o pracovní neschopnosti a dodržovat dobu povolených vycházek.  

• Povolení vycházek, v četně jejich rozsahu a doby , pokud zdravotní stav pojištěnce 
a stanovený léčebný režim tyto vycházky nevylučuje. O rozsahu a době povolených vycházek 
rozhoduje ošetřující lékař.  

• Povolení zm ěny místa pobytu v dob ě dočasné pracovní neschopnosti  je možné pouze 
s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře.  

• Provád ění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpe čuje ú řad práce.   

Lidé v dočasné pracovní neschopnosti (DPN) by měli ošetřujícímu lékaři uvést platnou adresu 
pobytu po dobu nemoci, protože kontroly jsou prováděny podle místa pobytu v době DPN, označit 
byt a zvonek jmenovkou.  

Kontrolu dodržování režimu do časně práceneschopného pojišt ěnce provádějí pověření 
zaměstnanci OSSZ/PSSZ/MSSZ  na základě vlastního výběru nebo z podnětu ošetřujícího lékaře, 
úřadu práce či zaměstnavatele. Prokazují se „Průkazem zam ěstnance orgánu nemocenského 
pojišt ění pov ěřeného kontrolou “. Práceneschopní  občané jsou povinni při kontrole prokázat  
svou totožnost  a předložit neschopenku , do které pověřený pracovník zaznamená datum, čas 
kontroly a svůj podpis. 

Pokud bylo při kontrole zjištěno podezření z porušení režimu, zasílá OSSZ/PSSZ/MSSZ záznam 
o kontrole dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli. Toto 
podezření se následně ověřuje ve spolupráci s pojištěncem a ošetřujícím lékařem. Jestliže se 
potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí OSSZ/PSSZ/MSSZ řízení, jehož výsledkem 
může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. 

Také zaměstnavatelé mají oprávn ění provést kontrolu , zda zaměstnanec v období prvních 14 
kalendářních dnů DPN (kdy vyplácí zaměstnavatel práceneschopnému náhradu mzdy) dodržuje 
povinnost zdržovat se v místě pobytu a zda dodržuje rozsah a dobu vycházek povolených 
ošetřujícím lékařem. 

Pokud práceneschopný pojištěnec neposkytne sou činnost  (neumožní kontrolu dodržování režimu, 
neprokáže svou totožnost či nepředloží Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti) při kontrole, 
může mu OSSZ/PSSZ/MSSZ uložit také pokutu až do výše 10 000 Kč. O krácení, odnětí 
nemocenského i o uložení pokuty rozhodne p říslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ . 

 

 


