2. Sociální vývoj
Poklesl počet
zaměstnaných osob na
úkor nezaměstnaných.

Údaje o zaměstnanosti byly získány z šetření v náhodně vybraných
domácností respondentů výběrovým šetřením pracovních sil (VŠPS).
V Kraji Vysočina podle zjištěných údajů v roce 2010 představují ti, kteří
aktivně pracují, resp. ti, kteří o práci aktivně usilují 58,1 % z celkového
počtu obyvatel ve věku nad 15 let. Do pracovních sil bylo ke konci roku
2010 započítáno v Kraji Vysočina 255,9 tisíc osob. Z toho bylo 238,2 tisíc
zaměstnaných (54,1 % z obyvatel nad 15 let) a 17,7 tisíc nezaměstnaných
(4,0 %). Obecná míra nezaměstnanosti činila v roce 2010 v Kraji Vysočina
6,9 %, což je v podstatě na úrovni roku 2005 a meziročně vzrostla o 1,2
procentního bodu. Zbývajících 184,3 tisíc osob jsou osoby ekonomicky
neaktivní. Hlavním důvodem ekonomické neaktivity je řádný starobní a
invalidní důchod, a to pro 114,4 tisíc lidí, což je 62,1 % ze všech
ekonomicky neaktivních. Dalších 22,2 % z nich navštěvuje základní školu,
připravuje se v učilištích, studuje na střední nebo vysoké škole. Více než
8 % pečuje o rodinu, včetně žen na mateřské dovolené, nebo je
v domácnosti. Zbývající počet připadá na ostatní důvody, jako jsou
zdravotní, nebo lidé nechtějí či nepotřebují pracovat. Dle výsledků VŠPS
v období 2005 až 2010 stoupal v kraji počet zaměstnaných osob do roku
2007, kdy bylo evidováno 248,3 tisíc zaměstnaných, poté každý rok
docházelo k postupnému snižování počtu zaměstnaných. Přesně opačný
trend byl zaznamenán u počtu nezaměstnaných, jejich počet klesal ještě i
v roce 2008, za poslední dva roky se však jejich počet zdvojnásobil.

Graf 7 Pracovní síla v Kraji Vysočina v letech 1993 až 2010
275

v tisících osob

250

225
Nezam ěstnaní
Zam ěstnaní v NH

Vysoký podíl
zaměstnaných
v primárním sektoru,
naopak nízký v sektoru
terciárním.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

200

V primárním sektoru (zemědělství, lesnictví, rybářství) má výlučné
postavení Kraj Vysočina, který dlouhodobě vykazuje v tomto sektoru
nejvyšší podíl zaměstnaných, počínaje rokem 2003 poklesl podíl
zaměstnaných osob v tomto sektoru pod 10,0 %. V absolutním vyjádření
pracovalo v kraji v primární sféře v roce 2010 celkem 17,2 tisíc osob, to
znamená o 6,3 tisíc (o 26,8 %) méně než v roce 2005 a podíl
zaměstnaných osob v tomto sektoru dosáhl v roce 2010 pouze 7,2 %.
V sekundární sféře (dobývání a úprava nerostných surovin, zpracovatelský
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průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, stavebnictví) byl v letech
2005 až 2010 zaznamenán v Kraji Vysočina kolísavý trend v podílu
zaměstnaných osob. Nejvyšší byl v roce 2007 (48,7 %) a nejnižší v roce
2009 (43,8 %). V terciárním sektoru (služby tržní i netržní) má Kraj
Vysočina
v mezikrajském
srovnání
dlouhodobě
nejnižší
podíl
zaměstnaných osob. Největší nárůst podílu zaměstnaných ve službách byl
v kraji zaznamenán mezi roky 2007 (43,4 %) a 2008 (46,2 %), přesto
výrazně zaostává za průměrnou úrovní podílu v České republice, která
v roce 2010 dosáhla 57,2 %.
Graf 8 Zaměstnaní podle sektorů
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Míra ekonomické
aktivity se snižuje.

Celková míra ekonomické aktivity, tj. podíl počtu zaměstnaných a
nezaměstnaných na počtu všech obyvatel Kraje Vysočina ve věku 15 a více
let, dosáhla v roce 2010 hodnoty 58,1 %, u žen 49,1 % a v případě mužů
činila 67,4 %. V porovnání s rokem 2005 se celková míra zaměstnanosti
o 0,2 procentního bodu snížila, u mužů došlo ke snížení o 0,3 procentního
bodu a u žen ke zvýšení o 0,2 procentního bodu.

Převažující podíl na
zaměstnanosti má
kategorie zaměstnanci.

Z hlediska postavení v zaměstnání si výrazně převažující podíl na celkové
zaměstnanosti udržuje kategorie zaměstnanců. Podíl členů produkčních
družstev a podnikatelů se zaměstnanci se snížil ve prospěch podnikatelů
bez zaměstnanců. V roce 2010 pracovalo v kraji 83,7 % osob jako
zaměstnanci, 0,7 % osob jako členové produkčních družstev, 11,4 % jako
podnikatelé bez zaměstnanců a 3,5 % jako podnikatelé se zaměstnanci.

Více jak polovina
okresů v České
republice zaznamenala
míru nezaměstnanosti
nad 10 %.

V České republice bylo ke konci roku 2010 bez práce 561 551 lidí, což
představuje míru nezaměstnanosti 9,57 %. Oproti roku 2009 se celkový
počet uchazečů o zaměstnání zvýšil o 4,2 % a míra registrované
nezaměstnanosti
vzrostla
o
0,33
procentního
bodu.
Nárůst
nezaměstnaných byl kromě Libereckého a Zlínského kraje zaznamenán ve
všech zbývajících krajích. Tradičně nízká nezaměstnanost je v Praze, kde
činila 4,07 % a naopak nejvyšší byla v Ústeckém kraji (13,90 %).
Ze 77 okresů České republiky se s mírou nezaměstnanosti nad 10 %
potýkalo 43 okresů. Zvlášť hrozivých výsledků dosáhla v okrese Bruntál
(17,85 %) a Jeseník (19,69 %).

ZAKLADNÍ TENDECE DEMOGRAFICKÉHO, SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO VÝVOJE KRAJE VYSOČINA V ROCE 2010

Graf 9 Míra nezaměstnanosti a počet nezaměstnaných na 1 volné místo podle krajů (k 31. 12.
2010)
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Situaci na trhu práce konkrétně vývoj nezaměstnanosti je do značné míry
ovlivňován hospodářským vývojem, zpomalení ekonomického růstu s sebou
přináší zvyšování míry nezaměstnanosti a naopak se zvýšením tempa růstu
nezaměstnanost klesá. V Kraji Vysočina se tak v letech 2002 až 2004
v období pomalejšího ekonomického růstu míra nezaměstnanosti
zvyšovala, zatímco od roku 2005 následovalo období ekonomické
konjunktury s klesající nezaměstnaností. Zlom v tomto trendu nastal na
Vysočině na rozdíl od České republiky již na podzim roku 2008, kdy nárůst
nezaměstnanosti byl spolu s kraji Libereckým a Pardubickým nejvyšší
v rámci všech krajů a na Vysočině míra nezaměstnanosti byla poprvé vyšší
než republikový průměr. V prvních měsících roku 2010 míra
nezaměstnanosti v Kraji Vysočina dokonce překročila 11 %, poté se několik
měsíců držela pod hranicí 10 % a koncem roku opět hranici 10 % pokořila,
v žádném z měsíců však nebyla nižší než republikový průměr.

Graf 10 Míra nezaměstnanosti v Kraji Vysočina a ČR dle měsíců v letech 2005 až 2010
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V Kraji Vysočina evidovaly úřady práce k 31. 12. 2010 celkem 29 410
uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 844 osob vyšší, tj. o 3,0 % než
ke konci roku 2009. Z tohoto počtu bylo 29 011 dosažitelných uchazečů
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v předchozím roce.

o zaměstnání, což je o 4,3 % více oproti stavu k 31. 12 2009. jedná se
o evidované nezaměstnané, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro
přijetí do zaměstnání. Ke stejnému datu bylo v Kraji Vysočina evidováno
2 196 absolventů škol všech stupňů a mladistvých, jejichž počet poklesl
ve srovnání s rokem 2009 o 155 osob. Na celkové nezaměstnanosti se tak
podíleli 7,5 %. Osob se zdravotním postižením úřady evidovaly celkem
4 159, což představuje 14,1 % z celkového počtu všech nezaměstnaných.
Příspěvek v nezaměstnanosti ke konci roku 2010 poskytovaly úřady práce
v Kraji Vysočina 11 071 uchazečům, tj. 37,6 % všech osob vedených
v evidenci. Podíl žen pobírajících příspěvek (37,9 %) se pohybuje výrazně
pod podílem mužů.

Míra nezaměstnanosti
rostla rychleji u mužů.

Míra registrované nezaměstnanosti v Kraji Vysočina k 31. 12. 2010 vzrostla
oproti stavu ke konci roku 2009 o 0,48 procentního bodu na 10,73 %.
Na nárůstu nezaměstnanosti se podíleli muži, jejichž počet vzrostl o 424 a
rovněž počet žen se zvýšil o 420. V důsledku toho se míra nezaměstnanosti
mužů zvýšila o 0,51 procentního bodu na 10,10 % a u žen vzrostla o 0,43
procentního bodu na 11,57 %. Podíl mužů na celkovém počtu uchazečů
o zaměstnání se snížil z 53,6 % v roce 2009 na 53,5 % v roce 2010 a u žen
tento podíl vzrostl z 46,4 % na 46,5 %. V průběhu období 2005 až 2010
docházelo k nárůstu míry nezaměstnanosti pravidelně ke konci roku a to jak
u žen tak i mužů. Míra nezaměstnanosti vyšší než 10 % byla v Kraji
Vysočina na konci roku 2010 zaznamenána v okresech Havlíčkův Brod
(10,23 %), Žďár nad Sázavou (11,07 %) a Třebíč (13,84 %). Z porovnání
77 okresů České republiky vyplývá, že z okresů kraje se nejlépe umístil
Pelhřimov (7,78 %), a to na 15. místě.
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Problémem okresu
Třebíč je dlouhodobá
nezaměstnanost.

Na konci roku 2010 bylo na Vysočině bez práce déle než jeden rok 9 106
osob a proti roku předchozímu byl zaznamenán nárůst o 46,5 %.
Dlouhodobá nezaměstnanost je v rámci okresů Vysočiny výrazným
problémem okresu Třebíč, který byl zasažen postupnou likvidací
významných zaměstnavatelů.

Došlo k nepatrnému
zvýšení volných
pracovních míst.

Úřady práce v Kraji Vysočina registrovaly k 31. 12. 2010 celkem 916
volných pracovních míst, z toho 105 pro osoby se zdravotním postižením.
Celkový počet míst byl o 154 vyšší než v roce 2009. Na jedno volné
pracovní místo připadlo v průměru 32,1 uchazeče oproti 37,5 v roce 2009.
Nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v okrese Třebíč (55,8) a
nejméně v okrese Pelhřimov (15,3).

Malý počet ekonomicky Kraj Vysočina s nevelkým počtem cizinců na svém území, patří zároveň
mezi kraje s nejmenším počtem ekonomicky aktivních cizinců. V celkové
aktivních cizinců.
zaměstnanosti jsou zahrnuty počty cizinců evidovaných na úřadech práce i
počty cizinců s živnostenským oprávněním. Ve většině krajů převládá počet
zaměstnanců nad osobami výdělečně činnými (OSVČ). Pouze v kraji
Ústeckém a Karlovarském počet zahraničních OSVČ tvoří více než
polovinu zahraniční zaměstnanosti. Podíl zaměstnaných cizinců
z celkového počtu cizinců v kraji se od roku 2005 pohyboval v rozmezí
68,6 % v roce 2009 po 97,2 % v roce 2007. Podíl zahraničních pracovníků
v kraji na celkové zaměstnanosti byl ve sledovaném období nejvyšší v roce
2008 (3,4 %). V dalších letech dosáhl hodnoty 2,2 %, což je na úrovni roku
2005. Počet pracujících cizinců v postavení zaměstnanci v letech 2005 až
2010 dosáhl ve všech krajích maxima v roce 2008. Počet cizinců s platným
živnostenským oprávněním byl ve všech krajích s výjimkou Plzeňského,
Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského nejvyšší v roce 2010.
Graf 11 Uchazeči o zaměstnání podle okresů v Kraji Vysočina (k 31. 12. 2010)
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Zpomalení ekonomického růstu mělo i na Vysočině vliv na počet cizinců
zaregistrovaných na úřadech práce, tj v zaměstnaneckém poměru, jejichž
počet se v roce 2009 oproti roku 2008 snížil téměř o polovinu, v roce 2010
již tak dramatický pokles vykázán nebyl.
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Více pracujících cizinců Ve sledovaném období lze provést také rozdělení cizinců podle státního
občanství, a sice na občany zemí EU a na ostatní. V prvních třech letech
je z ostatních zemí.
bylo v EU 25 států (EU25). Počínaje rokem 2008 vstoupilo do EU Bulharsko
a Rumunsko (EU27). U počtu cizinců ze zemí EU byl v Kraji Vysočina do
roku 2007 zaznamenán nárůst. Další dva roky došlo ke snížení a v roce
2010 se meziročně počet cizinců z EU zvýšil o 6,3 % na 2 765 osob.
Většina cizinců je z ostatních zemí, když jejich počet do roku 2008 rostl a
v roce 2010 byl v podstatě na úrovni roku 2005.
Nepokračovalo již tak
velké snižování počtu
zaměstnaných osob.

Údaje o průměrné mzdě a počtu zaměstnanců byly zjišťovány tzv.
pracovištní metodou, kdy je územní třídění provedeno podle skutečného
pracoviště zaměstnanců. V Kraji Vysočina bylo v těchto subjektech v roce
2010 zaměstnáno 164 tisíc přepočtených osob, to je 4,4 % z počtu
zaměstnanců v celé České republice. V porovnání s rokem 2005 byl počet
zaměstnanců nižší o 14,4 tisíc osob, což představuje v relativním vyjádření
snížení o 8,1 %. Na úrovni ČR klesl počet zaměstnanců o 3,9 % (154 tisíc
osob). Ve sledovaném období rostl na Vysočině celkový počet
zaměstnanců až do roku 2008. Ekonomická krize se projevila v roce 2009,
kdy meziročně poklesl počet zaměstnaných osob o 8,8 % (15,9 tisíc osob).
V roce 2010 pak již setrval počet zaměstnanců téměř na úrovni roku 2009.
Stagnace zaměstnanosti byla způsobena především tím, že během roku
2010 nepokračovalo v tak velké míře rušení pracovních míst, což svědčí
o určitém hospodářském oživení.

Nadále přetrvává nízká
úroveň průměrné
měsíční mzdy.

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců přepočtená na plně zaměstnané
osoby vzrostla v Kraji Vysočina nominálně oproti roku 2005 o 4 919 Kč
na 21 261 Kč. V rámci České republiky se tak kraj zařadil na desáté místo,
když za celorepublikovým průměrem 23 797 Kč zaostal o 2 536 Kč. Růst
mezd v kraji byl mimo jiné způsoben i poklesem počtu zaměstnanců.
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Graf 12 Zaměstnanost cizinců v Kraji Vysočina

Graf 13 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Kraji Vysočina podle čtvrtletí v roce 2009 a 2010
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Díky inflaci roste reálná Vývoj reálné mzdy je ovlivněn spolupůsobením dvou faktorů. Vedle výše
nominální mzdy je to ještě vývoj cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem
mzda pomaleji.
spotřebitelských cen. Ve srovnání s rokem 2009 došlo v Kraji Vysočina
k nominálnímu zvýšení průměrné měsíční mzdy o 3,0 %. Míra inflace
dosáhla hodnoty 1,5 %, takže reálná průměrná mzda v kraji vzrostla
o 1,5 %. Pokles reálné mzdy byl zaznamenán pouze v Hl. m. Praha, kde je
však průměrná mzda dlouhodobě nejvyšší.
Mezi kraji ČR - nejnižší
medián mezd u žen.

Pro porovnání mezd lze použít i jiné ukazatele, například medián. Ten
představuje mzdu, která je přesně uprostřed zaměstnanců seřazených
od nejnižší mzdy po nejvyšší. Pro výpočet mediánu je však nutné mít
k dispozici údaje o mzdách jednotlivých zaměstnanců, které se
zpracovávají jednou za rok na základě výsledků výběrového šetření mezd.
V roce 2010 vykázal tento ukazatel v Kraji Vysočina celkovou hodnotu
21 059 Kč, u mužů 23 353 Kč a u žen 17 485 Kč. V mezikrajském
porovnání byla desátá nejnižší a ve srovnání s Hl. m. Praha byla nižší
o 7 333 Kč. V případě žen se jednalo o nejnižší medián mezd ze všech
krajů České republiky.

Počet příjemců
důchodů se nadále
zvyšuje.

V Kraji Vysočina ke konci roku 2010 pobíralo některý z důchodů celkem
143 725 osob. Jejich počet se ve srovnání s rokem 2005 zvýšil
o 8 494 osob (6,3 %). Z celkového počtu bylo 57,7 % důchodců starobních,
příjemci důchodů vdovských a vdoveckých (včetně kombinovaných) tvořili
téměř jednu čtvrtinu (24,2 %) a příjemců důchodů invalidních - třetího,
druhého a prvního stupně bylo 16,5 %. Bez ohledu na druh důchodu mezi
příjemci v Kraji Vysočina převažovaly z 59,6 % ženy (85 686 osob), mužů
pobírajících některý z důchodů bylo 58 039. Převažující podíl žen byl
vykázán u důchodů starobních (52,8 %) i poměrných (91,1 %) a též
u důchodů sirotčích (57,3 %). Muži tvořili větší část příjemců důchodů
invalidních třetího (56,2 %), druhého (56,4 %) a prvního stupně (52,5%).
Předčasný starobní důchod v prosinci 2010 na Vysočině pobíralo celkem
25 232 osob, což představuje 31,8 % z celkového počtu příjemců
starobního důchodu. Mezi příjemci převažovaly ženy (13 528 osob).
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Graf 14 Průměrná výše důchodů podle jejich druhu a pohlaví v Kraji Vysočina v roce 2010
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Starobní důchodci na Vysočině v prosinci roku 2010 pobírali v průměru
9 847 Kč, nárůst proti roku 2005 činil 2 331 Kč (31,0 %), přesto se jedná
o druhý nejnižší vyplácený starobní důchod mezi čtrnácti kraji. V rámci
Kraje Vysočina jsou nejvyšší starobní důchody vypláceny v okrese Žďár
nad Sázavou (10 037 Kč), naopak nejnižší v okrese Třebíč (9 615 Kč).
Zatímco průměrná měsíční výše starobního důchodu u mužů činila
10 826 Kč, ženám byl průměrný starobní důchod vyplácen v částce
8 972 Kč. Na konci roku činil rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen
1 854 Kč a každým rokem se zvyšuje.

Druhý nejnižší
vyplácený starobní
důchod mezi čtrnácti
kraji.

Graf 15 Průměrná měsíční výše starobních důchodů podle pohlaví v okresech Kraje Vysočina
v prosinci 2010
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Průměrný starobní důchod ke konci roku v kraji dosahoval 46,8 % mediánu
Poklesl podíl
starobního důchodu na mezd, který představoval 21 059 Kč, v roce 2003 to bylo 45,1 %.
Nejvyššího podílu na mediánu mezd dosáhl plný starobní důchod v roce
mzdovém mediánu.
2009, a to 47,8 %, naopak nejnižší byl v roce 2007 - pouze 43,0%.
ZAKLADNÍ TENDECE DEMOGRAFICKÉHO, SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO VÝVOJE KRAJE VYSOČINA V ROCE 2010

Graf 16 Vývoj podílu průměrné výše starobního důchodu na mzdovém mediánu v Kraji
Vysočina
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Stále narůstá počet dětí Ve sledovaném období byl v Kraji Vysočina u dětí zapsaných v mateřských
v mateřských školách. školách zaznamenán nárůst o 12,1 %, a to o téměř 1 800 předškoláků.
Naopak počet mateřských škol se snížil z 277 v roce 2005 na 274 v roce
2010, ale počet tříd se naopak zvýšil o 62 na 722 tříd. Počet dětí
připadajících na jednu mateřskou školu se v daném období zvýšil z 53,2 na
60,3 dětí.
Ubývá žáků na
základních školách.

Ve školním roce 2010/2011 bylo v Kraji Vysočina celkem 264 základních
škol, což je o 20 méně oproti školnímu roku 2005/2006. Klesající trend byl
zaznamenán v celé časové řadě. V posledním roce sledovaného období
navštěvovalo základní školu 41 173 žáků, tedy o 8 331 méně oproti
školnímu roku 2005/2006. Na středních školách se ve školním roce
2010/2011 vzdělávalo celkem 25 296 studentů, tj. o 1 876 (o 6,9 %) méně
než ve školním roce 2005/2006. Z celkového počtu studentů středních škol
se v gymnaziálních oborech vzdělávalo 6 472 žáků a největší podíl žáků,
téměř tři čtvrtiny, se vzdělává v oborech odborného vzdělávání
bez nástavbového studia.

Většina studentů VŠ
studuje mimo území
kraje.

V období let 2005 až 2010 nabízelo v Kraji Vysočina vyšší odborné
vzdělávání 14 vyšších odborných škol. Na těchto školách se ve školním
roce 2010/2011 vzdělává v denním studiu 1 045 studentů, tj. o 437 méně
(o 29,5 %) oproti školnímu roku 2005/2006. V kraji existují pouze dvě
vysoké školy, a tak stejně 90 % studentů vysokých škol z Vysočiny studuje
mimo území kraje. Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo vysoké školy
v kraji 3 606 studentů a jednalo se výhradně o bakalářský program. Počet
studentů vysokých škol s trvalým bydlištěm v Kraji Vysočina vzrostl
z 13 296 ve školním roce 2005/2006 na 18 666 v roce 2010/2011, tj. více
než o 40%.

Nízký počet zjištěných
trestných činů.

Kriminalita měřená počtem zjištěných trestných činů byla na Vysočině
do roku 2008 nejnižší v rámci České republiky. Počínaje rokem 2009
zaujímá po Karlovarském kraji druhé místo s nejnižším počtem trestných
činů. Počet zjištěných trestných činů v kraji kolísal v rozmezí 7 993 v roce
2005 po 9 612 v roce 2007. V roce 2010 byl zaznamenán meziroční pokles
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celkové kriminality o 306 na 8 678 trestných činů. V Kraji Vysočina tak
připadlo na 1 000 obyvatel 16,9 trestných činů. Obecně má tento ukazatel
klesající trend a kraj se v mezikrajském srovnání umisťuje společně
se Zlínským krajem na místech s nejnižším počtem trestných činů
na obyvatele. Po roce 2007 začala klesat objasněnost trestných činů.
Zatímco v tomto roce bylo objasněno 4 655 spáchaných trestných činů,
v roce 2010 to bylo pouze 3 890 trestných činů.
Stoupá počet
majetkových a
násilných trestných
činů.

Obecná kriminalita tvoří většinovou složku kriminality celkové. Nejčastěji
bývá zastoupena majetkovou trestnou činností a násilnou trestnou činností.
Vývoj obecné kriminality není v posledních letech v kraji příliš příznivý.
V roce 2010 bylo zaevidováno v Kraji Vysočina celkem 6 617 trestných činů
a oproti roku 2008 došlo k nárůstu o 9,1 %. Na celkové kriminalitě se
obecná kriminalita podílela v roce 2010 z 76,3 % a její objasněnost byla
37,2 %. V průběhu let 2005 – 2010 se zvýšil především majetkový delikt
vloupání do bytu, a to ze 197 na 334 případů. Znásilnění bylo prokázáno
v 25 případech, což je téměř dvojnásobek v porovnání s rokem 2005.
Přesto kraj patří mezi regiony s nejnižším počtem těchto trestných činů.
Pozitivním jevem je klesající počet vražd. Zatímco v roce 2005 bylo
spácháno 13 vražd, v roce 2010 to bylo jen 8 vražd.

Stoupá počet
dopravních nehod i
způsobených škod.

V roce 2010 bylo v Kraji Vysočina zaevidováno celkem 2 390 dopravních
nehod, což představuje meziroční nárůst 29,7 %, v absolutním vyjádření
547 nehod. Usmrceno bylo 52 osob, tedy o 28 více než v roce 2009.
V období 2005 až 2010 zemřelo nejvíce osob v roce 2005, a sice 79 osob.
Škody způsobené při dopravních nehodách přesáhly v roce 2010
na Vysočině 210 mil. Kč, což je o více než 26,6 mil. Kč více oproti roku
2009.
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Graf 17 Dopravní nehody v roce 2010 podle krajů
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