Krajská správa ČSÚ
v Českých Budějovicích

NOVÉ INFORMACE – červen 2022
V Jihočeském kraji se v roce 2021 již potřetí v řadě zvýšila zalesňovaná plocha
V Jihočeském kraji bylo loni zalesněno a uměle obnoveno o 40,6 % více hektarů půdy než v roce
předchozím. Objem těžby dřeva se meziročně snížil o 24,8 %. Zpracovaná nahodilá těžba dřeva (bez
kůry) tvořila 74,6% podíl z celkového množství vytěženého dřeva v kraji.
Zalesňování a přirozená obnova lesa v Jihočeském kraji

Objem těžby dřeva v roce 2021 v Jihočeském kraji meziročně klesl o čtvrtinu (−1 192,4 tis. m³).
Vytěžilo se celkem 3 614,3 tis. m³ dřeva bez kůry. Nejčastěji se v Jihočeském kraji získávalo dřevo
v rámci nahodilé těžby v důsledku poškození hmyzem, která se podílela na celkové zpracované
nahodilé těžbě 63,1 %. Aktualita

V Jihočeském kraji vzrostly mzdy v 1. čtvrtletí 2022 meziročně o 2 004 Kč
Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2022 a její nárůst proti stejnému období
předchozího roku v krajích ČR
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Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji dosáhla podle předběžných výsledků v 1. čtvrtletí
2022 v přepočtu na plně zaměstnané 34 013 Kč (zpracováno pracovištní metodou). Ve srovnání se
stejným obdobím předchozího roku činil přírůstek mzdy 2 004 Kč, tj. 6,3 %.
Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky v 1. čtvrtletí 2022 měla
hodnotu 37 929 Kč, což je o 2 533 Kč více než ve stejném období minulého roku. Ve srovnání s 1.
čtvrtletím 2021 vzrostla průměrná mzda v ČR nominálně o 7,2 %. Spotřebitelské ceny se však v ČR
za uvedené období zvýšily o 11,2 %, a proto mzda reálně klesla – o 3,6 %.
V Jihočeském kraji došlo v 1. čtvrtletí tohoto roku k mírnému zvýšení průměrného evidenčního počtu
zaměstnanců (+1,1 tisíce osob; +0,5 %). Celkem bylo v kraji zaměstnáno 217,6 tis. osob. Aktualita

Nezaměstnanost v Jihočeském kraji je druhá nejnižší
V Jihočeském kraji bylo na úřadech práce ke konci května 2022 evidováno celkem 10 193 uchazečů
o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,2 % a mezi kraji byl druhý nejnižší. Oproti konci
dubna byl zaznamenán pokles počtu uchazečů (−5,0 %) a mírné snížení počtu volných pracovních
míst (−2,0 %).
Dosažitelných uchazečů, tedy těch, kteří jsou schopni nastoupit do pracovního poměru okamžitě při
nabídce vhodného pracovního místa, bylo z celkového počtu nezaměstnaných v kraji 87,9 %.
Ke konci května bylo v nabídce jihočeských úřadů práce celkem 19 646 volných pracovních míst.
Meziročně se jejich počet snížil o 2,1 %. Oproti minulému měsíci došlo ke snížení počtu pracovních
míst o 2,0 %. Aktualita
Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském
kraji podle pohlaví
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Školství v Jihočeském kraji ve školním roce 2021/2022
Ve školním roce 2021/2022 bylo v Jihočeském kraji dle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) celkem 328 mateřských škol, 270 základních škol, 88 středních škol, 14 vyšších
odborných škol a 4 vysoké školy. Počet dětí navštěvujících mateřské i základní školy meziročně
vzrostl o 0,4 %. Zvýšil se i počet studujících na středních (+3,9 %) a na vyšších odborných školách
(+1,8 %). Aktualita
Studenti vysokých škol v Jihočeském kraji

Obyvatelstvo Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2022
Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2022
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K 31. březnu 2022 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 637 085 obyvatel, z tohoto
počtu bylo 321 763 žen, tedy 50,5 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 38 osob.
Toto nepatrné zvýšení bylo ovlivněno kladnou migrací (+534 osob). Přirozená měna byla v záporných
hodnotách (−496 osob) v souvislosti s pokračující epidemickou situací v tomto období. Celkové
přírůstky obyvatelstva byly v 1. čtvrtletí 2022 zaznamenány ve čtyřech okresech kraje, nejvíce
v okrese Písek, ve třech okresech obyvatel ubylo, zejména v okrese Jindřichův Hradec. Aktualita

SLDB 2021
ČSÚ zveřejnil podrobnou vzdělanostní strukturu a podrobné údaje o rodinném
stavu do úrovně krajů.

Byly zveřejněny nově aktualizované územně analytické podklady (ÚAP)
v územním členění: za kraje, správní obvody s rozšířenou působností a za všechny obce ČR

Byly zveřejněny nově aktualizované údaje pro Místní akční skupiny (MAS)
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