ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
krajská pobočka v Ostravě

Vývoj nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji v srpnu 2011
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání se v průběhu srpna proti předchozímu
měsíci snížil, a to o 633 osob. Po červencovém poklesu v srpnu opět stoupl i počet
nabízených volných pracovních míst. Příznivá situace na trhu práce bude v září
nejspíše přerušena příchodem absolventů, z nichž převážně vysokoškoláci se již
zaevidovali během letních měsíců. Podíl absolventů na celkové nezaměstnanosti
v Moravskoslezském kraji činil v srpnu 5,7 %.
Celkový počet uchazečů o zaměstnání v Moravskoslezském kraji (MSK) byl 72 342
osob a ve srovnání se srpnem 2010 je o 3 646 osob nižší (tabulka č. 1). Oproti červenci
klesl jejich počet v celém Moravskoslezském kraji o 633 osob, největší snížení zaznamenal
okres Karviná (-182 osob).
Na konci srpna bylo na ÚP ČR v MSK evidováno 37 016 žen, což je o 1 472 méně než
ve stejném období minulého roku. Na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání se ženy
podílely 51,2 %. V evidenci krajské pobočky bylo 9 610 osob se zdravotním postižením, tj.
13,3 % z celkového počtu nezaměstnaných. Meziročně se jejich počet snížil o 506 osob.
Srpnový počet 4 143 absolventů škol a mladistvých byl oproti předchozímu roku nižší o 84
osob.
Krajská míra nezaměstnanosti se oproti předchozímu měsíci snížila o 0,1 procentního
bodu a vrátila se na červnovou hodnotu 10,8 %. Vycházela z 68 922 dosažitelných
uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání se stejným měsícem roku 2010 je nezaměstnanost
nižší o 0,7 p.b.
Nejnižší míru nezaměstnanosti v kraji registrují v okrese Frýdek-Místek (7,9 %), kde se,
stejně jako v okrese Opava, její hodnota meziměsíčně nezměnila. V ostatních okresech míra
nezaměstnanosti klesla, a to v okrese Bruntál, Karviná a Ostrava shodně o 0,1 p.b.
a v okrese Nový Jičín o 0,2 p.b.
Do evidencí kontaktních pracovišť ÚP ČR v MSK se v srpnu nově přihlásilo 6 823
osob (tabulka č. 2). Ve srovnání s předchozím měsícem je to o 283 osob méně. Oproti
srpnu 2010 je počet nově evidovaných nižší o 134 osob. Nejvíce nově evidovaných občanů
dosud vykonávalo pomocné a nekvalifikované práce. Z profesí vyžadujících kvalifikaci byli
nejpočetněji zastoupeni prodavači v prodejnách, montážní dělníci, administrativní pracovníci,
nástrojaři, číšníci/servírky, obchodní zástupci a pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur.
Zaevidovalo se 232 bývalých živnostníků.
V průběhu srpna ukončilo evidenci na kontaktních pracovištích ÚP ČR v kraji celkem
7 456 osob. Je to o 559 více než v předchozím měsíci a o 282 osob více než před rokem.
Z celkového počtu uchazečů, kteří ukončili evidenci, jich do nového zaměstnání nastoupilo
4 146 (55,6 %). Sankčně bylo v kraji vyřazeno 1 236 uchazečů, tj. 16,6 % ze všech uchazečů
s ukončenou evidencí.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci ke konci srpna mělo 13 725
uchazečů o zaměstnání, tj. 19,0 % všech osob vedených v evidencích kontaktních pracovišť
ÚP ČR v MSK.
Počet volných pracovních míst registrovaných kontaktními pracovišti ÚP ČR v kraji
koncem srpna meziměsíčně stoupl o 175 na celkových 5 352. Ve srovnání se srpnem
minulého roku je to o 1 636 míst více. Počet volných míst oproti červenci stoupl v okrese
Karviná (240 míst) a Ostrava (16). V ostatních okresech poptávka po pracovnících naopak
nepatrně poklesla. V srpnu bylo v MSK nově nahlášeno 2 236 pracovních míst, tj. o 639
více než v červenci.
Na jedno volné pracovní místo tak v MSK připadalo 13,5 uchazečů o zaměstnání, což je
o 0,6 osoby méně než před měsícem. Nejvíce uchazečů na jedno volné místo připadalo
v bruntálském okrese (27,3), nejméně ve frýdecko-místeckém (9,0).
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Nejčastěji hlášená volná pracovní místa v srpnu 2011
Bruntál: svářeči, manipulační dělníci, zedníci, číšníci/servírky, stavební a provozní
elektrikáři, obchodní zástupci, kuchaři;
Frýdek-Místek: pomocní pracovníci ve výrobě, pomocní skladníci, kuchaři, uklízeči
veřejných prostranství, svářeči, nástrojaři, číšníci/servírky, finanční a investiční poradci,
prodavači v prodejnách, strojírenští technici;
Karviná: operátoři telefonních panelů, pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy, nástrojaři,
prodavači v prodejnách, pracovníci poštovního provozu, pomocní pracovníci ve výrobě,
montážní dělníci, administrativní pracovníci, pekaři, cukráři, pokladníci a prodavači
vstupenek a jízdenek;
Nový Jičín: svářeči, prodavači v prodejnách, číšnici/servírky, seřizovači a obsluha
obráběcích strojů, montážní dělníci, kuchaři, nástrojaři, zedníci, poštovní doručovatelé,
pracovníci ochrany a ostrahy;
Opava: finanční a investiční poradci, dělníci v oblasti výstavby budov, obchodní zástupci,
seřizovači a obsluha obráběcích strojů, strojírenští technici, prodavači v prodejnách, pomocní
pracovníci ve výrobě, nástrojaři, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel,
číšníci/servírky;
Ostrava: operátoři velínů, pracovníci v zákaznických kontaktních centrech, zedníci,
pracovníci v oblasti propagace a reklamy, řidiči nákladních automobilů, operátoři telefonních
panelů, obsluha jeřábu, technici v průmyslových oborech, zámečníci strojů a nástrojaři, řidiči
osobních a malých dodávkových automobilů.
Aktivní politika zaměstnanosti
Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě podpořila v srpnu prostřednictvím aktivní politiky
zaměstnanosti vytvoření 232 pracovních míst (z nichž 130 bylo na veřejně prospěšné práce
spolufinancované převážně z Evropského sociálního fondu); od začátku roku to bylo celkem
3 047 míst (tabulka č. 3). Do rekvalifikací bylo během srpna nově zařazeno 214 uchazečů
a zájemců o zaměstnání, od začátku tohoto roku to je již 4 909 osob.
Další informace z trhu práce
Během srpna nahlásilo hromadné propouštění v MSK 5 zaměstnavatelů a týkalo se 213
osob.

V Ostravě 08.09.2011
Ing. arch. Yvona Jungová
ředitelka

2

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

31.08.2010 31.07.2011 31.08.2011
75 988
72 975
72 342
38 488
37 034
37 016
4 227
3 673
4 143
10 116
9 817
9 610

dosažitelní uchazeči o zaměstnání

74 265

69 486

68 922

volná pracovní místa
počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

3 716
20,4

5 177
14,1

5 352
13,5

míra nezaměstnanosti v %

11,5

10,9

10,8

srpen
2010

červenec
2011

srpen
2011

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

6 957

7 106

6 823

7 174

6 897

7 456

- z toho umístění (úřady práce + jinak)

4 355

3 904

4 146

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
srpen
srpen
ukazatel (celkový počet)
2010
2011
31.08.2010 31.08.2011
pracovní místa podpořená v rámci APZ
veřejně prospěšné práce (VPP)
18
6
404
1 218
ESF - VPP*)
14
130
1 625
416
společensky účelná pracov. místa (SÚPM)
163
69
587
434
ESF - SÚPM*)
166
0
1 781
708
SÚPM - samostatně výdělečná činnost
35
25
323
225
(SVČ)
chrán. prac. místa - SVČ osob se ZP
0
0
4
3
chráněné prac. dílny a chrán. prac. místa
9
2
37
43
pracovní místa podpořená v rámci APZ
405
232
4 761
3 047
celkem
rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání
uchazeči a zájemci
821
214
8 001
4 909
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: svářeči (5), kočí (4), manipulační dělníci ve výrobě (4), uklízeči
a pomocníci (2)
Střední vzdělání s výučním listem: svářeči (22), zedníci (15), seřizovači a obsluha
obráběcích strojů (14), obchodní zástupci (14), číšníci/servírky (13), kuchaři (10),
detektivové v obchodě (6), nástrojaři (5), mechanici a opraváři motorových vozidel (4),
stavební a provozní elektrikáři (4), řidiči nákladních automobilů (4)
Střední vzdělání s maturitou: zprostředkovatelé finančních transakcí (10), finanční
specialisté (10), pojišťovací poradci (7), finanční poradci (7), obchodní referenti (7),
strojírenští technici (7), obchodní manažeři (7), mistři ve výrobě (4), účetní (4)
Vysokoškolské vzdělání: lékaři (22), finanční a investiční poradci (5), farmaceuti (3),
strojírenští technici (2)
Okres Frýdek-Místek
Základní vzdělání: pomocní pracovníci ve výrobě (165), montážní dělníci (30), kuchaři
(21), poštovní doručovatelé (15), řidiči nákladních automobilů (6), horníci (5)
Střední vzdělání s výučním listem: operátoři výroby (69), horníci (45), kuchaři (34),
svářeči (32), pomocní skladníci (27), číšníci/servírky (24), montážní dělníci (20), seřizovači
a obsluha obráběcích strojů (19), řidiči nákladních automobilů (16), instalatéři (15)
Střední vzdělání s maturitou: finanční a investiční poradci (13), strojírenští technici (11),
odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví (11), odborní pracovníci v administrativě (6),
obchodní zástupci (6), technici různého zaměření (6)
Vysokoškolské vzdělání: inženýři elektrotechnici (10), strojní inženýři (9), programátoři
(7), specialisté ve výrobě (7), specialisté v oblasti průmyslového inženýrství (6), strojírenští
technici (6), nákupčí - specialisté (3)
Okres Karviná
Základní vzdělání: operátoři telefonních panelů (70), pracovníci poštovního provozu (35),
pouliční prodejci (20), nástrojaři (18), svářeči (11), obsluha důlních zařízení /horníci/ (10),
řidiči autobusů (10), figuranti, dělníci výkopových prací (10), pracovníci ostrahy
a bezpečnostních agentur (8)
Střední vzdělání s výučním listem: obsluha důlních zařízení /horníci/ (126), zedníci (67),
pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy (58), nástrojaři (40), pracovníci ostrahy
a bezpečnostních agentur (29), prodavači v prodejnách (27), šičky, vyšívači (27), svářeči,
řezači plamenem, páječi (23), montážní dělníci mechanických zařízení (20), tesaři
a truhláři (19), obchodní zástupci (18), stavební a provozní elektrikáři (17)
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci (78), všeobecní administrativní
pracovníci (25), důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech (18), odborní
pracovníci v oblasti rehabilitace (10), programátoři počítačových aplikací (9), odborní
pracovníci v pojišťovnictví (9), finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté (7),
stavební technici (7), odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky
(6), všeobecné sestry bez specializace (5), realitní makléři (5)
Vysokoškolské vzdělání: lékaři specialisté (11), praktičtí lékaři (2), strojní inženýři (2)
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Okres Nový Jičín
Základní vzdělání: doručovatelé (9), krejčí (16), řidiči (5), svářeči (24), uklízeči (13)
Střední vzdělání s výučním listem: číšníci/servírky (15), kuchaři (15), lakýrníci (31),
montážní dělníci (8), obchodní zástupci (15), pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy (20),
seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (29), svářeči (18), zedníci (8)
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci (11), odborní pojišťovací poradci (7),
odborní pracovníci financování a úvěrování (9), programátoři (13), strojírenští technici (12)
Vysokoškolské vzdělání: praktičtí lékaři (5)
Okres Opava
Základní vzdělání: operátoři telefonních panelů (20), dělníci v oblasti výstavby budov (16),
řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (13), pracovníci ostrahy
a bezpečnostních agentur (12), svářeči, řezači plamenem a páječi (12), zedníci (11), šičky,
vyšívači (9)
Střední vzdělání s výučním listem: seřizovači a obsluha obráběcích strojů (37), nástrojaři
(28), kuchaři (18), prodavači v prodejnách (15), instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci
a stavební klempíři (14), řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (14),
svářeči (11), číšníci/servírky (10), stavební a provozní elektrikáři (9), zedníci, kamnáři,
dlaždiči a montéři suchých staveb (8), montážní dělníci mechanických zařízení (5)
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci (18), finanční a investiční poradci (16),
strojírenští technici (12), odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví (11), porodní asistentky
bez specializace (8), odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky (8),
programátoři počítačových aplikací (5), odborní pracovníci v oblasti bankovnictví (5)
Vysokoškolské vzdělání: lékaři specialisté (9), finanční a investiční poradci (6)
Okres Ostrava
Základní vzdělání: svářeči (108), operátoři velínů (50), zedníci (48), pomocní pracovníci
ve výrobě (45), řidiči nákladních automobilů (32), obsluha jeřábu (19), řidiči osobních
automobilů a taxikáři (15), pracovníci ostrahy (12)
Střední vzdělání s výučním listem: zámečníci strojů, nástrojaři (100), zedníci (85),
pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy (60), kovodělníci, mechanici a opraváři
zemědělských a průmyslových strojů (59), svářeči (55), montážní dělníci (50), pracovníci
v zákaznických a kontaktních centrech (39), seřizovači a obsluha obráběcích strojů (31),
pracovníci v oblasti prodeje a reklamy (30), obchodní zástupci (30)
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci (76), operátoři telefonních panelů (37),
finanční poradci (32), pracovníci ve službách a prodeji (17), všeobecní administrativní
pracovníci (17), technici a odborní pracovníci v průmyslových oborech (14), pracovníci
v oblasti pojišťovnictví (13), technici projektanti (13), pracovníci v oblasti propagace
a reklamy (11), seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (10)
Vysokoškolské vzdělání: praktičtí lékaři, lékaři specialisté (22)
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