Jihočeský kraj – informace o počtu nezaměstnaných k 30.4.2013
K 30.4.2013 evidovaly úřady práce v Jihočeském kraji celkem 29 101
uchazečů o zaměstnání, což bylo o 2 334 uchazečů méně než v předchozím
měsíci, oproti dubnu předchozího roku to bylo o 3 437 uchazečů více.
Z celkového počtu nezaměstnaných bylo evidováno celkem 28 150 tzv.
dosažitelných uchazečů o zaměstnání, což bylo o 2 278 méně než v měsíci
březnu. Ve srovnání s dubnem roku 2012 to bylo o 3 502 osob více.
Ke konci dubna bylo evidováno 1 986 absolventů a mladistvých, což bylo
o 44 méně než v předchozím měsíci, ale o 603 více než ve stejném měsíci
předchozího roku. Významný meziměsíční pokles byl zaznamenán v počtu
evidovaných v kategorii osob se zdravotním postižením, ke konci měsíce dubna
bylo evidováno úřady práce 3 828 uchazečů (což je o 75 osob méně než ke
konci minulého měsíce, v porovnání s dubnem loňského roku je to však o 413
osob více).
Ke konci dubna meziměsíčně vzrostl počet evidovaných volných
pracovních míst, proti konci března o 241 míst. Celkem bylo v Jihočeském kraji
evidováno 3 048 hlášených volných pracovních míst, na jedno takové pracovní
místo tak připadalo 10 uchazečů. V meziročním srovnání bylo v letošním dubnu
evidováno o 364 volných pracovních míst více. Ve sledovaném měsíci jsme
tradičně zaznamenávali největší zájem o kuchaře, řidiče aut (převážně dálková
nákladní doprava), prodavače do směnných provozů a o kvalifikované
strojírenské profese. Poptávka po sezónních profesích ve sledovaném měsíci
vzrostla (především v profesích zedník, pracovník úklidu veřejných prostranství
apod.).
Ke konci měsíce dubna podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věkové
skupině 15 – 64 let v Jihočeském kraji meziměsíčně poklesl o 0,5 % na hodnotu
6,5 %. Z pohledu meziročního porovnání Jihočeský kraj eviduje tento podíl
nezaměstnaných vyšší o 0,9 % než v dubnu roku 2012. Jihočeský kraj evidoval

v dubnu čtvrtý nejnižší podíl nezaměstnaných v rámci 14 krajů České republiky
(po

Praze,

Plzeňském a

Středočeském kraji).

Podíl

nezaměstnaných

meziměsíčně poklesl ve všech okresech Jihočeského kraje. Nejvýraznější pokles
byl zaznamenán v okrese Jindřichův Hradec (0,8 %). Nejvyšší podíl
nezaměstnaných v rámci Jihočeského kraje byl evidován v okrese Český
Krumlov – 8,7 %. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl v okrese
Prachatice – 5,4 %.
V měsíci dubnu se přišlo nově zaevidovat na úřady práce v kraji celkem
2 712 uchazečů, což bylo o 216 osob více než v předchozím měsíci a o 240 osob
více než ve stejném měsíci loňského roku. Vyřazeno bylo z evidencí úřadů práce
celkem 5 046 uchazečů (o 1 323 více než v předchozím měsíci), z toho umístěno
do zaměstnání bylo 3 589 uchazečů, což představuje 71,1 %.
V měsíci květnu předpokládáme další (i když už mírnější) snižování míry
nezaměstnanosti, a to především díky nástupům osob do sezónních prací.
Očekáváme, že poptávka zaměstnavatelů po nových pracovnících bude nadále
na současné úrovni.

