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Pravidelná informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v kraji a jeho okresech
(jednou ročně i ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností), zpracovávaná formou tabulek
(obsahuje rovněž metodické vysvětlivky k jednotlivým kapitolám). Materiál je doplněn mezikrajskými
a meziokresními srovnáními a daty za celou Českou republiku. Publikace

Nezaměstnanost v Jihočeském kraji - k 31. prosinci 2021
Jihočeské úřady práce evidovaly v prosinci meziměsíční nárůst počtu uchazečů o zaměstnání
(+13,2 %), zvýšil se také počet volných pracovních míst (+1,8 %). V Jihočeském kraji bylo ke konci
měsíce prosince na úřadech práce evidováno celkem 14 096 uchazečů o zaměstnání. Podíl
nezaměstnaných osob činil 3,2 % a v rámci mezikrajského srovnání byl třetí nejnižší.
Dosažitelných uchazečů, tedy těch, kteří jsou schopni nastoupit do pracovního poměru okamžitě
při nabídce vhodného pracovního místa, bylo z celkového počtu nezaměstnaných v kraji 90,1 %.
Ke konci prosince bylo v nabídce jihočeských úřadů práce celkem 20 279 volných pracovních míst.
Meziročně se jejich počet zvýšil o 8,9 %. Aktualita
Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském
kraji podle pohlaví (stav ke konci měsíce)
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí
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Zemřelí podle příčin smrti v Jihočeském kraji v roce 2020
V roce 2020 zemřelo v Jihočeském kraji 7 800 osob. Nejčastější příčinou úmrtí byly v kraji nemoci
oběhové soustavy (35,3 % z celkového počtu úmrtí). Druhou nejčastější příčinou úmrtí byly novotvary
(22,5 %) a třetí významnou příčinou úmrtí byly nemoci dýchací soustavy (8,7 %).
V roce 2020 zemřelo v Jihočeském kraji o 915 osob více než před rokem. Vysoký nárůst počtu
zemřelých byl úzce spojen s koronavirovou pandemií v zemi. Celková úmrtnost v kraji (12,1 ‰) byla
stejná jako republikový průměr a byla šestá nejnižší mezi kraji. Aktualita
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Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v Jihočeském kraji

Inflace
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců
oproti průměru předchozích 12 měsíců dosáhla v prosinci 3,8 % Inflace
Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2021 proti průměru
roku 2020 byla 3,8 %, což bylo o 0,6 procentního bodu více než v roce 2020. Byla to nejvyšší
průměrná roční míra inflace od roku 2008. Ceny zboží úhrnem v roce 2021 vzrostly o 3,5 % a ceny
služeb o 4,4 %.
Vývoj průměrné meziroční míry inflace v ČR (v %)

Dopravní nehody v Jihočeském kraji v roce 2021
Na jihočeských silnicích došlo v roce 2021 celkem k 4 322 dopravním nehodám, při nichž bylo
usmrceno 45 osob, těžce zraněných bylo 210 a lehce zraněných 1 765.
Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody byla 353 miliónů Kč. V rámci
mezikrajského srovnání se Jihočeský kraj umístil na třetí nejnižší příčce v počtu dopravních nehod.
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Nejčastější příčinou dopravních nehod na jihočeských silnicích byl v roce 2021 nesprávný způsob
jízdy (63,2 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel v kraji). Mezi další příčiny
vzniku nehod patřila nepřiměřená rychlost (20,9 %) a nedání přednosti v jízdě (10,9 %). Nehody
vzniklé při nesprávném předjíždění tvořily 2,2 % dopravních nehod. Aktualita
Počet dopravních nehod a způsobená škoda při nehodách v Jihočeském kraji k 31. 12.

První výsledky Sčítání 2021 – Jihočeský kraj
Podle Sčítání lidu, domů a bytů 2021 žilo v Jihočeském kraji k 27. březnu 2021 celkem 631 801 osob,
z tohoto počtu bylo 319 620 žen (50,6 %). Proti zjištěnému počtu obyvatel při SLDB 2011 se počet
obyvatel kraje za deset let zvýšil o 0,6 %.
Průměrný věk obyvatel
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Jihočeský kraj byl v době sčítání (rozhodný okamžik připadal na půlnoc z 26. na 27. března 2021)
sedmý nejpočetnější, nejvíce obyvatel žilo ve Středočeském kraji, naopak nejméně v Karlovarském
kraji. Pouze šest krajů včetně Jihočeského zaznamenalo oproti SLDB 2011 početní nárůst
obyvatelstva.
Ze zjištěných dat ze SLDB 2021 vyplývá, že na území kraje bydlelo v rozhodný okamžik 101 249 dětí
do 14 let, tedy 16,0 % jihočeské populace. Obyvatel v produktivním věku bylo celkem 395 971
(62,7 %) a ve věku 65 a více let v kraji bydlelo 134 581 osob, tedy 21,3 %.
Mezi dvěma posledními cenzy se změnily podíly v základní věkové struktuře. Mírně vzrostl počet dětí
(+11,1 %) a výrazně se zvýšil počet obyvatel ve věku 65 a více let (+34,6 %). Naopak se snížilo
zastoupení produktivní věkové skupiny (15 až 64 let), celkem o 9,0 %. Index stáří (počet obyvatel ve
věku 65 a více let na 100 obyvatel ve věku 0–14 let) měl době sčítání hodnotu 132,9.
V Jihočeském kraji bylo k 27. březnu 2021 sečteno 178 254 domů, jejich počet se zvýšil o 8,8 % proti
minulému sčítání. Aktualita

Organizační statistika v Jihočeském kraji k 31. 12. 2021
V Registru ekonomických subjektů (RES) bylo ke konci roku 2021 v Jihočeském kraji evidováno
168 648 subjektů, jejich počet meziročně stoupl o 1,1 %.
Jihočeští podnikatelé – fyzické osoby se podílely 78,4 % na celkovém počtu ekonomických subjektů
kraje. Na jihu Čech podnikalo celkem 132 284 fyzických osob, což představovalo meziroční nárůst
o 0,7 %. Mezi fyzickými osobami jednoznačně převažovali soukromí podnikatelé podnikající dle
živnostenského zákona.
Ekonomických subjektů typu právnické osoby bylo v kraji evidováno v RES 36 364 s meziročním
nárůstem o 2,3 %. Výrazný, a to 51,7%, podíl mezi právnickými osobami zaujímaly obchodní
společnosti, mezi nimi zcela jasně převažovaly společnosti s ručením omezeným. Aktualita
Počet ekonomických subjektů v okresech Jihočeského kraje
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Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání v roce 2020
Nakupující na internetu ve věku 16 a více let podle krajů
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V Jihočeském kraji v roce 2020:











pracovalo v oblasti výzkumu a vývoje 2,8 tis. osob, z toho 52,7 % v podnikatelském sektoru
na výzkum bylo vydáno téměř 3,4 miliardy Kč, meziročně o 10,5 % méně
bylo podáno 19 patentových přihlášek a uděleno 17 patentů
specialisté v oblasti vědy a techniky si v průměru vydělávali více než 52 tis. Kč (průměrná hrubá
měsíční mzda)
bylo téměř 80,5 % domácností vybaveno připojením k internetu
více než 67,5 % obyvatel starších 16 let využívalo internet na mobilním telefonu
nakupovalo přes internet téměř 62,7 % populace starší 16 let
využívalo internetové bankovnictví více než 59,6 % Jihočechů ve věku 16 a více let
uživateli sociálních sítí bylo 54,8 % osob ve věku 16 a více let Aktualita
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