ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
krajská pobočka v Ostravě

TISKOVÁ INFORMACE
Vývoj nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji v červnu 2011
Ostrava 12.07.2011 – Počet uchazečů o zaměstnání v Moravskoslezském kraji již pátý
měsíc po sobě klesá, tentokrát o 1 783 na celkových 72 766 osob. Od konce ledna se
míra nezaměstnanosti snížila o 1,7 procentního bodu. Pro toto období je však pokles
nezaměstnanosti typický. Tento příznivý vývoj může negativně ovlivnit zářijový
příchod letošních absolventů škol.
Celkový počet uchazečů o zaměstnání v Moravskoslezském kraji (MSK) je ve srovnání
s červnem 2010 o 3 013 osob nižší (tabulka č. 1). Oproti květnu klesl jejich počet ve všech
okresech, nejvíce v okrese Karviná (-396 osob) a Ostrava (-390).
Na konci června bylo na ÚP ČR v MSK evidováno 36 186 žen, což je o 803 méně než
ve stejném období minulého roku. Na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání se ženy
podílely 49,7 %. V evidencích krajské pobočky bylo 9 921 osob se zdravotním postižením, tj.
13,6 % z celkového počtu nezaměstnaných. Meziročně je jejich počet nižší o 356 osob.
Červnový počet 3 572 absolventů škol a mladistvých byl oproti předchozímu roku vyšší jen
o 168 osob a na nezaměstnanosti se podílel 4,9 %.
Krajská míra nezaměstnanosti se oproti předchozímu měsíci snížila o 0,2 procentního
bodu na 10,8 %. Vycházela ze 68 818 dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání
se stejným měsícem roku 2010 je nezaměstnanost nižší o 0,6 p.b.
Největší meziměsíční pokles míry nezaměstnanosti, o 0,6 procentního bodu, zaznamenali
v okrese Bruntál. Přesto je v tomto okrese míra nezaměstnanosti stále nejvyšší v kraji
(14,4 %). Nejnižší míru nezaměstnanosti v kraji registrují v okrese Frýdek-Místek (7,9 %),
kde její hodnota poklesla oproti květnu o 0,1 p.b. Ve zbývajících okresech zaznamenali
snížení míry nezaměstnanosti o 0,2 p.b.
Do evidencí kontaktních pracovišť ÚP ČR v MSK se v červnu nově přihlásilo 6 159
osob (tabulka č. 2). Ve srovnání s předchozím měsícem je to o 45 osob více. Oproti
červnu 2010 je počet nově evidovaných nižší o 384 osob. Nejvíce nově evidovaných občanů
dosud vykonávalo pomocné a nekvalifikované práce. Z profesí vyžadujících kvalifikaci byli
nejpočetněji zastoupeni prodavači v prodejnách, nástrojaři, číšníci/servírky, administrativní
pracovníci, obchodní zástupci, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel
a kuchaři. Zaevidovalo se 296 bývalých živnostníků, což je srovnatelný počet s předchozím
měsícem i s loňským červnem.
V průběhu června ukončilo evidenci na kontaktních pracovištích ÚP ČR v kraji celkem
7 942 osob. Je to o 1 001 osob méně než v předchozím měsíci a o 575 osob méně než
před rokem. Z celkového počtu uchazečů, kteří ukončili evidenci, jich do nového zaměstnání
nastoupilo 5 008 (63,1 %). Sankčně bylo v kraji vyřazeno 1 139 uchazečů, tj. 14,3 %
ze všech uchazečů s ukončenou evidencí. Nekolidujícího zaměstnání, kdy si uchazeči
o zaměstnání mohou vydělat až polovinu minimální mzdy (4.000 Kč), využilo v průběhu
června 8 237 osob, což je o 84 více než v předchozím měsíci.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci ke konci června mělo
13 610 uchazečů o zaměstnání, tj. 18,7 % všech osob vedených v evidencích kontaktních
pracovišť ÚP ČR v MSK.
Počet volných pracovních míst registrovaných kontaktními pracovišti ÚP ČR v kraji
koncem června meziměsíčně vzrostl o 805 na celkových 5 539, což je největší počet
míst od prosince 2008. Ve srovnání se stejným měsícem minulého roku je to o 2 282 míst
více. Počet volných míst se oproti květnu zvýšil nejvíce v okrese Frýdek-Místek (+350 míst),
Ostrava (+247) a Karviná (+103). V červnu bylo v MSK nově nahlášeno 2 841 pracovních
míst, tj. o 119 více než v květnu.
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Na jedno volné pracovní místo tak v MSK připadalo 13,1 uchazečů o zaměstnání, což je
o 2,6 osob méně než před měsícem. Nejvíce uchazečů na jedno volné místo připadalo
v bruntálském okrese (25,8), nejméně ve frýdecko-místeckém (7,8).
Nejčastěji hlášená volná pracovní místa v červnu 2011
Bruntál: zprostředkovatelé finančních transakcí, prodavači v prodejnách, finanční
a investiční poradci, pracovníci ostrahy, strážní, kuchaři, číšníci/servírky, řidiči nákladních
automobilů, tahačů a speciálních vozidel, mistři ve výrobě, manipulační dělníci ve výrobě;
Frýdek-Místek: pomocní pracovníci ve výrobě, pomocní manipulační pracovníci, řemeslní
pracovníci, kuchaři, strojírenští technici, montážní dělníci, pracovníci ostrahy
a bezpečnostních agentur, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel,
pracovníci v dopravě a přepravě, zedníci;
Karviná: zedníci, nástrojaři, svářeči, pomocní pracovníci ve výrobě, seřizovači a obsluha
obráběcích strojů, prodavači v prodejnách, obsluha zařízení na zpracování kovů, kuchaři,
pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci stavební
výroby;
Nový Jičín: lakýrníci a natěrači, montážní dělníci mechanických zařízení, seřizovači
a obsluha obráběcích strojů, kuchaři, svářeči, pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy,
obchodní zástupci, zámečníci strojů, prodavači v prodejnách, vrátní;
Opava: zedníci, prodavači v prodejnách, svářeči, kuchaři, nástrojaři, operátoři telefonních
panelů, pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, číšníci/servírky, řidiči nákladních
automobilů, tahačů a speciálních vozidel, strojírenští technici;
Ostrava: operátoři velínů, zámečníci strojů, operátoři telefonních panelů, obchodní zástupci,
pracovníci v oblasti osobních služeb, programátoři, horníci, keramici, řidiči autobusů, zedníci.
Aktivní politika zaměstnanosti
Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě podpořila v červnu prostřednictvím aktivní
politiky zaměstnanosti vytvoření 351 pracovních míst; od začátku roku to bylo celkem 2 533
míst (tabulka č. 3). Do rekvalifikací bylo během června nově zařazeno 475 uchazečů
a zájemců o zaměstnání, za první pololetí tohoto roku to je již 4 513 osob.
Další informace z trhu práce
Během června nenahlásil hromadné propouštění v MSK žádný zaměstnavatel. Ke konci
června 2011 bylo platných 11 kladných rozhodnutí o částečné nezaměstnanosti pro 169
zaměstnanců, kteří v důsledku hospodářské recese a útlumu produkce nemají plné pracovní
uplatnění.
Kontakt:
Ing. Martina Kubínová, tisková mluvčí
Tel.: +420 950 143 605
martina.kubinova@ot.mpsv.cz
Spolupráce Ing. Dagmar Habiňáková, referát trhu práce Úřadu práce ČR - krajské pobočky
v Ostravě.
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1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti a volných pracovních míst
v Moravskoslezském kraji
Tabulka č. 1 - Vývoj nezaměstnanosti
stav k

ukazatel (celkový počet)
evidovaní uchazeči o zaměstnání
- z toho ženy
absolventi a mladiství
uchazeči se zdravotním postižením

30.06.2010 31.05.2011 30.06.2011
75 779
74 549
72 766
36 989
36 596
36 186
3 404
4 069
3 572
10 277
10 018
9 921

dosažitelní uchazeči o zaměstnání

73 428

70 179

68 818

volná pracovní místa
počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

3 257
23,3

4 734
15,7

5 539
13,1

míra nezaměstnanosti v %

11,4

11,0

10,8

červen
2010

květen
2011

červen
2011

nově evidovaní uchazeči o zaměstnání ve sled. měsíci
uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení
ve sledovaném měsíci

6 543

6 114

6 159

8 517

8 943

7 942

- z toho umístění (úřady práce + jinak)

5 273

6 067

5 008

Tabulka č. 2 - Tok nezaměstnanosti
ukazatel (celkový počet)

2. Aktivní politika zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji
Tabulka č. 3 - Pracovní místa podpořená v rámci APZ a rekvalifikace uchazečů
a zájemců o zaměstnání
stav od počátku roku k
červen
červen
ukazatel (celkový počet)
2010
2011
30.06.2010 30.06.2011
pracovní místa podpořená v rámci APZ
veřejně prospěšné práce (VPP)
108
160
362
1 140
ESF - VPP*)
28
2
1 563
216
společensky účelná pracov. místa (SÚPM)
131
124
322
266
ESF - SÚPM*)
224
4
1 478
707
SÚPM - samostatně výdělečná činnost
62
58
261
172
(SVČ)
chrán. prac. místa - SVČ osob se ZP
0
3
3
3
chráněné prac. dílny a chrán. prac. místa
8
0
22
29
pracovní místa podpořená v rámci APZ
561
351
4 011
2 533
celkem
rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání
uchazeči a zájemci
842
475
6 748
4 513
zařazení do rekvalifikací vč. ESF
*) spolufinancováno převážně z Evropského sociálního fondu
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3. Nejčastější zastoupení volných pracovních míst podle dosaženého vzdělání
Okres Bruntál
Základní vzdělání: kočí (4), manipulační dělníci ve výrobě (4), chovatelé a ošetřovatelé
skotu (2)
Střední vzdělání s výučním listem: seřizovači a obsluha obráběcích strojů (16),
číšníci/servírky (15), svářeči (15), mechanici a opraváři strojů a zařízení (14),
elektromechanici (13), pracovníci ostrahy, strážní (11), obchodní zástupci (10), kuchaři (8)
zedníci (7), detektivové v obchodě (6), nástrojaři (6)
Střední vzdělání s maturitou: zprostředkovatelé finančních transakcí (10), finanční
specialisté (10), strojírenští technici (7), pojišťovací poradci (7), zprostředkovatelé služeb
(7), obchodní manažeři (7), mistři ve výrobě (7), účetní (6), obchodní zástupci (6), finanční
poradci (6)
Vysokoškolské vzdělání: lékaři (22), finanční a investiční poradci (5), strojírenští technici
(4), farmaceuti (3)
Okres Frýdek-Místek
Základní vzdělání: pomocní pracovníci ve výrobě (241), montážní dělníci (50), řidiči
nákladních automobilů (11), poštovní doručovatelé (9), uklízeči (6), nástrojaři (6), pomocní
pracovníci ve službách (6), kuchaři (5)
Střední vzdělání s výučním listem: montážní dělníci (84), operátoři výroby (40), horníci
(36), číšníci/servírky (34), kuchaři (25), řidiči nákladních automobilů (23), prodavači (16),
nástrojaři (14), pracovníci ostrahy (13), stavební a provozní elektrikáři (13)
Střední vzdělání s maturitou: strojírenští technici (20), operátoři údržby (7), zdravotní
sestry (6), administrativní pracovníci (5), obchodní zástupci (4), operátoři skladování (4)
Vysokoškolské vzdělání: specialisté v oblasti průmyslového inženýrství (14), inženýři
elektrotechnici (11), strojní inženýři (9), strojírenští technici (9), programátoři (8), specialisté
ve výrobě (8), specialisté v oblasti techniky (4)
Okres Karviná
Základní vzdělání: operátoři telefonních panelů /telefonisté/ (120), pouliční prodejci (20),
pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (13), obsluha důlních zařízení (10), řidiči
autobusů (10), figuranti, dělníci výkopových prací (10), řidiči osobních automobilů, taxikáři
(7), pracovníci poštovního provozu (6), řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních
vozidel (6), kosmetici (5)
Střední vzdělání s výučním listem: obsluha důlních zařízení /horníci/ (126), svářeči (60),
zedníci (59), nástrojaři (56), seřizovači a obsluha obráběcích strojů (31), šičky, vyšívači
(31), pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (27), kuchaři (20), tesaři a truhláři (20),
pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy (18)
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci (80), administrativní pracovníci (16),
důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech (10), odborní pracovníci v oblasti
rehabilitace (10), programátoři počítačových aplikací (8), odborní pracovníci
v pojišťovnictví (7), všeobecné sestry (7), finanční a investiční poradci (5), všeobecné
sestry bez specializace (5), specialisté v oblasti prodeje produktů a služeb (4)
Vysokoškolské vzdělání: lékaři specialisté (15), specialisté v oblasti práva (3), praktičtí
lékaři (2)
Okres Nový Jičín
Základní vzdělání: krejčí (8), ostatní uklízeči (13), řidiči vysokozdvižných vozíků (8),
seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (11), svářeči (8), uklízeči (8)
Střední vzdělání s výučním listem: číšníci/servírky (20), kuchaři (22), lakýrníci (32),
montážní dělníci (26), obchodní zástupci (26), pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy (20),
prodavači (12), seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (30), svářeči (13)
Střední vzdělání s maturitou: obchodní referenti (7), obchodní zástupci (20), odborní
pojišťovací poradci (6), odborní pracovníci financování a úvěrování (10), programátoři (13)
Vysokoškolské vzdělání: praktičtí lékaři (5)
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Okres Opava
Základní vzdělání: zedníci (32), operátoři telefonních panelů (25), řidiči nákladních
automobilů, tahačů a speciálních vozidel (20), svářeči (15), pracovníci ostrahy
a bezpečnostních agentur (8), šičky, vyšívači (8)
Střední vzdělání s výučním listem: nástrojaři (40), seřizovači a obsluha obráběcích strojů
/kromě dřevoobráběcích/ (27), kuchaři (23), svářeči (16), řidiči nákladních automobilů,
tahačů a speciálních vozidel (15), číšníci/servírky (12), prodavači v prodejnách (9),
instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři (9), stavební a provozní
elektrikáři (7), zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci (7)
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci (14), odborní pracovníci v oblasti
pojišťovnictví (11), strojírenští technici (11), porodní asistentky bez specializace (8),
odborní pracovníci v oblasti rehabilitace (7), programátoři počítačových aplikací (6),
zprostředkovatelé služeb (6)
Vysokoškolské vzdělání: lékaři specialisté (12)
Okres Ostrava
Základní vzdělání: operátoři velínů (100), pomocní a nekvalifikovaní dělníci (60), svářeči
(55), obsluha jeřábů (43), řidiči nákladních automobilů (20), řidiči osobních a malých
dodávkových automobilů (15), řidiči a obsluha pojízdných zařízení (11), operátoři
telefonních panelů (10), pouliční prodejci (10), porážeči zvířat, bourači masa (10).
Střední vzdělání s výučním listem: svářeči (61), zámečníci strojů, nástrojaři (60),
kovodělníci, mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení
(55), zedníci (53), pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy (51), montážní dělníci
elektrických, energetických a elektronických zařízení (50), pracovníci v zákaznických
a kontaktních centrech (47), pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (45), pracovníci
ve službách a prodeji (40), pracovníci v oblasti propagace a reklamy (30)
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci (84), programátoři počítačových aplikací
(67), operátoři telefonních panelů (37), finanční poradci specialisté (28), pracovníci
v zákaznických kontaktních centrech (24), techničtí a odborní pracovníci v ostatních
průmyslových oborech (16), zámečníci strojů (15), pracovníci ve službách a prodeji (12),
pracovníci v oblasti propagace a reklamy (10), seřizovači a obsluha číslicově řízených
strojů (10)
Vysokoškolské vzdělání: praktičtí lékaři, lékaři specialisté (25), systémoví administrátoři,
správci počítačových sítí (20)
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