Jihočeský kraj – informace o počtu nezaměstnaných k 31.5.2013
K 31.5.2013 evidovaly úřady práce v Jihočeském kraji celkem 27 497
uchazečů o zaměstnání, což bylo o 1 604 uchazečů méně než v předchozím
měsíci, oproti květnu předchozího roku to bylo o 3 238 uchazečů více.
Z celkového počtu nezaměstnaných bylo evidováno celkem 26 549 tzv.
dosažitelných uchazečů o zaměstnání, což bylo o 1 601 méně než v měsíci
dubnu. Ve srovnání s květnem roku 2012 to bylo o 3 249 osob více.
Ke konci května bylo evidováno 1 854 absolventů a mladistvých, což bylo
o 132 méně než v předchozím měsíci, ale o 519 více než ve stejném měsíci
předchozího roku. Meziměsíční pokles byl zaznamenán také v počtu
evidovaných v kategorii osob se zdravotním postižením, ke konci měsíce května
bylo evidováno úřady práce 3 730 uchazečů (což je o 98 osob méně než ke
konci minulého měsíce, v porovnání s květnem loňského roku je to však o 356
osob více).
Ke konci května meziměsíčně vzrostl počet evidovaných volných
pracovních míst, proti konci dubna o 174 míst. Celkem bylo v Jihočeském kraji
evidováno 3 222 hlášených volných pracovních míst, na jedno takové pracovní
místo tak připadalo 9 uchazečů. V meziročním srovnání bylo v letošním květnu
evidováno o 426 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 byla ve sledovaném
měsíci na vysoké úrovni (především v profesích zedník, pracovník úklidu
veřejných prostranství apod.).
Ke konci měsíce května podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věkové
skupině 15 – 64 let v Jihočeském kraji meziměsíčně poklesl o 0,4 % na hodnotu
6,1 %. Z pohledu meziročního porovnání Jihočeský kraj eviduje tento podíl
nezaměstnaných vyšší o 0,8 % než v květnu roku 2012. Jihočeský kraj evidoval

v květnu společně s Plzeňským krajem druhý nejnižší podíl nezaměstnaných v
rámci 14 krajů České republiky (po Praze). Podíl nezaměstnaných meziměsíčně
poklesl ve všech okresech Jihočeského kraje. Nejvýraznější pokles byl
zaznamenán

v okrese

Jindřichův

Hradec

(0,6

%).

Nejvyšší

podíl

nezaměstnaných v rámci Jihočeského kraje byl evidován v okrese Český
Krumlov – 8,3 %. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl v okrese
Prachatice – 5,0 %.
V měsíci květnu se přišlo nově zaevidovat na úřady práce v kraji celkem
2 383 uchazečů, což bylo o 329 osob méně než v předchozím měsíci, ale o 198
osob více než ve stejném měsíci loňského roku. Vyřazeno bylo z evidencí úřadů
práce celkem 5 987 uchazečů (o 397 více než ve stejném měsíci předchozího
roku),

z toho

umístěno

do

zaměstnání

bylo

2

530

uchazečů,

což

představuje 63,5 %.
V měsíci červnu neočekáváme zásadní změny situace na trhu práce.
Pokles míry nezaměstnanosti již nebude tak výrazný jako v předchozích
měsících a je možné, že dojde i k jeho zastavení. I nadále lze předpokládat, že
poptávka zaměstnavatelů po nových pracovnících setrvá na dosavadní úrovni.

