ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
krajská pobočka v Ostravě

Vývoj nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji v lednu 2012
Na konci ledna vzrostl o 3 071 na 78 090 počet uchazečů o zaměstnání evidovaných
v Moravskoslezském kraji. Současně se zvýšila na 11,7 % i míra nezaměstnanosti. Již
pátý měsíc v řadě ubývá pracovních příležitostí. V průběhu ledna se snížil o 256 počet
volných pracovních míst na celkových 3 907.
Meziročně ubylo v kraji 5 739 nezaměstnaných osob (tabulka č. 1). Oproti prosinci jsme ale
zaznamenali nárůst o 3 071 uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání s koncem prosince se
zvýšil počet registrovaných lidí bez práce ve všech okresech, nejvíce v okrese Ostrava (+673
osob), Karviná (+632) a Frýdek-Místek (+612). Lednový přírůstek uchazečů o zaměstnání
není nijak neobvyklý, dochází k němu pravidelně z důvodu ukončování pracovních poměrů
ke konci roku. Další vliv má také mimořádně mrazivé počasí, díky němuž dochází k útlumu
prací, především ve stavebnictví, ale i lesnictví.
Krajská míra nezaměstnanosti, která vycházela ze 74 717 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání, dosáhla hodnoty 11,7 %, tzn. meziměsíční nárůst míry o 0,5 procentního
bodu. Ve srovnání s lednem 2011 je však hodnota tohoto ukazatele o 0,8 procentního
bodu nižší. Míra nezaměstnanosti se zvýšila ve všech okresech, nejvíce v bruntálském
(+0,9 p. b.); dále pak v okrese Frýdek-Místek (+0,7), Opava (+0,6), Karviná a Ostrava
(shodně +0,5) a nejméně v okrese Nový Jičín (+0,3).
V průběhu ledna se do registrů kontaktních pracovišť ÚP ČR v MSK nově přihlásilo
9 710 osob (tabulka č. 2). Meziměsíčně jich bylo o 656 více, což byl nejnižší nárůst nově
evidovaných uchazečů v tomto měsíci za dobu sledování od roku 1996. Ve srovnání
s lednem 2011 je jejich počet o 1 059 osob vyšší.
Evidenci na kontaktních pracovištích ÚP ČR v našem kraji ukončilo během ledna
celkem 6 639 osob. V porovnání s předchozím měsícem to bylo o 1 570 osob více
a o 959 méně než v lednu 2011. Z celkového počtu uchazečů, kteří ukončili evidenci, jich
do nového zaměstnání nastoupilo nebo začalo podnikat 4 285 (tj. 64,5 %). Sankčně bylo
v kraji vyřazeno 1 096 osob, tj. 16,5 % ze všech uchazečů s ukončenou evidencí.
Nekolidujícího zaměstnání, kdy si uchazeči o zaměstnání mohou vydělat až polovinu
minimální mzdy (4.000 Kč), využilo v lednu 7 889 osob, což je téměř stejně jako
v předchozím měsíci.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci ke konci prosince mělo 14 337
uchazečů o zaměstnání, tj. 18,4 % všech evidovaných osob v MSK.
K 31. lednu 2012 se meziměsíčně o 256 na 3 907 snížil počet volných pracovních míst
registrovaných kontaktními pracovišti ÚP ČR v MSK. Ve srovnání se stejným měsícem
minulého roku je to ale o 708 míst více. Nejpočetněji pracovních míst ubylo v okrese Karviná
(-249). Jejich počet se naopak zvýšil pouze u dvou okresů, nejvíce ve frýdeckomísteckém
(+144). Do registrů kontaktních pracovišť ÚP ČR v MSK bylo během ledna nově nahlášeno
1 485 pracovních příležitostí, což je o tedy o 438 více než v prosinci 2011. K postupnému
pětiměsíčnímu úbytku volných pracovních míst dochází v důsledku nepříznivé ekonomické
situace. Letošní změna zákona o zaměstnanosti, kdy zaměstnavatelé již nemají povinnost
hlásit úřadu práce volná místa, se na jejich lednovém poklesu příliš nepodílela.
Na jedno volné pracovní místo tak v MSK připadalo 20,0 uchazečů o zaměstnání. Nejvíce
uchazečů na jedno místo připadalo tradičně v bruntálském okrese (40,2), nejméně
v ostravském (12,8).
Nejčastěji hlášená volná pracovní místa v lednu 2012
Bruntál: pracovníci ostrahy, stavební a provozní elektrikáři, kuchaři, číšníci/servírky,
obchodní referenti, obchodní zástupci, odborní administrativní pracovníci, prodavači
v prodejnách, elektromechanici;

Frýdek-Místek: nástrojaři, operátoři telefonních panelů, pomocní pracovníci ve výrobě,
brusiči kovů, řidiči nákladních automobilů, svářeči, lakýrníci a natěrači, operátoři výroby,
montéři kovových konstrukcí, kuchaři;
Karviná: operátoři telefonních panelů, všeobecní administrativní pracovníci, obchodní
zástupci prodavači v prodejnách, uklízeči a pomocníci v kancelářích, hotelích, ostatní
pomocní pracovníci ve výrobě, seřizovači a obsluha obráběcích strojů, montážní dělníci
mechanických zařízení;
Nový Jičín: svářeči, manipulační dělníci ve výrobě, všeobecní administrativní pracovníci,
seřizovači a obsluha obráběcích strojů, specialisté v oblasti prodeje produktů a služeb,
doručovatelé listovních poštovních zásilek, řidiči nákladních automobilů;
Opava: seřizovači a obsluha obráběcích strojů, obchodní zástupci, číšníci/servírky,
prodavači v prodejnách, stavební a provozní elektrikáři, řidiči nákladních automobilů, tahačů
a speciálních vozidel, pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, nástrojaři;
Ostrava: pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, svářeči, řezači plamenem a páječi,
technici v průmyslových oborech, obchodní zástupci, zprostředkovatelé služeb, finanční
a investiční poradci, všeobecní administrativní pracovníci, prodavači v prodejnách,
instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a klempíři.
Aktivní politika zaměstnanosti
V průběhu ledna zařadila krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě do rekvalifikací 80 uchazečů
a zájemců o zaměstnání. Podpora pracovních míst nebyla z důvodu současného
přerozdělování rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti a stanovování nových kritérií pro
poskytování finančních příspěvků pro letošní rok v měsíci lednu poskytována.
Další informace z trhu práce
Hromadné propouštění nahlásil krajské pobočce ÚP ČR v Ostravě v lednu 1 zaměstnavatel
se sídlem v kraji. Na moravskoslezských pracovištích se lednová hromadná propouštění
týkala 188 zaměstnanců. Na základě novelizace zákoníku práce od letošního roku již
nerozhoduje Úřad práce ČR ve věci částečné nezaměstnanosti. Výši poskytované náhrady
mzdy upravuje buď dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, nebo nově
může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem. V letošním roce dobíhá platnost rozhodnutí
o částečné nezaměstnanosti vydaných Úřadem práce ČR v roce 2011. Těch bylo ke konci
ledna 13 a týkala se 604 zaměstnanců, kteří v důsledku hospodářské recese a útlumu
produkce nemají plné pracovní uplatnění.
V Ostravě 08.02.2012
Ing. arch. Yvona Jungová
ředitelka
Spolupráce Ing. Vladana Piskořová a 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
uchazeči se zdravotním postižením

31.01.2011 31.12.2011 31.01.2012
83 829
75 019
78 090
39 053
36 443
37 137
10 500
9 458
9 480

dosažitelní uchazeči o zaměstnání

79 952

71 266

74 717

volná pracovní místa
počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

3 199
26,2

4 163
18,0

3 907
20,0

míra nezaměstnanosti v %

12,5

11,2

11,7

leden
2011

prosinec
2011

leden
2012

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

8 651

9 054

9 710

7 598

5 069

6 639

- z toho umístění (úřady práce + jinak)

4 961

2 530

4 285

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
leden
leden
ukazatel (celkový počet)
2011
2012
31.01.2011 31.01.2012
pracovní místa podpořená v rámci APZ
veřejně prospěšné práce (VPP)
13
0
13
0
ESF - VPP*)
19
0
19
0
společensky účelná pracov. místa (SÚPM)
32
0
32
0
ESF - SÚPM*)
139
0
139
0
SÚPM - samostatně výdělečná činnost
3
0
3
0
(SVČ)
chrán. prac. místa - SVČ osob se ZP
0
0
0
0
chráněné prac. dílny a chrán. prac. místa **)
0
0
0
0
pracovní místa podpořená v rámci APZ
206
0
206
0
celkem
rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání
uchazeči a zájemci
364
80
364
80
zařazení do rekvalifikací vč. ESF
*) spolufinancováno převážně z Evropského sociálního fondu
**) od 01.01.2012 nástroj CHPD novelizací zákona o zaměstnanosti zrušen
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3. Nejčastější zastoupení volných pracovních míst podle dosaženého vzdělání
Okres Bruntál
Základní vzdělání: kočí (4), pracovníci ostrahy (4), obchodní zástupci (2)
Střední vzdělání s výučním listem: seřizovači a obráběči (19), svářeči (18), obchodní
zástupci (13), kuchaři (12), stavební a provozní elektrikáři (11), nástrojáři a příbuzní
pracovníci (9), číšníci/servírky (8), pracovníci pro obsluhu strojů při chemické výrobě (8),
zedníci (6), pracovníci ostrahy (5), obchodní referenti (5), elektromechanici (4)
Střední vzdělání s maturitou: pojišťovací poradci (11), finanční poradci (10), obchodní
manažeři (7), obchodní referenti (5), mistři ve výrobě (4), programátoři (4), strojírenští
technici (4)
Vysokoškolské vzdělání: lékaři (20), finanční a investiční poradci (3), farmaceuti (3)
Okres Frýdek-Místek
Základní vzdělání: montážní dělníci (30), pomocní pracovníci ve výrobě (21), horníci (10),
operátoři výroby (10), řidiči nákladních automobilů (10), poštovní doručovatelé (9), uklízeči
- pomocníci (8), brusiči kovů (5)
Střední vzdělání s výučním listem: nástrojaři (40), horníci (33), kuchaři (22), řidiči
nákladních automobilů (19), svářeči (19), lakýrníci a natěrači (12), brusiči kovů (11),
číšníci/servírky (11), instalatéři (10), montéři kovových konstrukcí (10)
Střední vzdělání s maturitou: administrativní pracovníci (10), finanční a investiční poradci
(10), pracovníci v oblasti účetnictví (7), programátoři (7), operátoři telefonních panelů (6),
stavební technici (5)
Vysokoškolské vzdělání: inženýři elektrotechnici (12), strojní inženýři (9), specialisté
v oblasti průmyslového inženýrství (8), specialisté ve výrobě (8), strojírenští technici (6),
technici v průmyslových oborech (6), programátoři (5)
Okres Karviná
Základní vzdělání: pracovníci poštovního provozu (5), obsluha důlních zařízení /horníci/
(5), řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři (5), všeobecní
administrativní pracovníci (4), ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební
výroby (2), pekaři, cukráři a výrobci cukrovinek (2), dělnici v oblasti výstavby budov (2),
obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení (2)
Střední vzdělání s výučním listem: obsluha důlních zařízení /horníci/ (126), obchodní
zástupci (28), šičky, vyšívači (28), nástrojáři (14), svářeči, řezači plamenem a páječi (12),
ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (12), zedníci (11), operátoři telefonních panelů (10),
stavební a provozní elektrikáři (9)
Střední vzdělání s maturitou: pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy (33), obchodní
zástupci (24), programátoři počítačových aplikací (10), ostatní pomocní pracovníci ve
výrobě (8), odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví (7), elektrotechnici a technici
energetici (5), realitní makléři (5), všeobecní administrativní pracovníci (5)
Vysokoškolské vzdělání: lékaři specialisté (12), učitelé na vysokých a vyšších odborných
školách (5), praktičtí lékaři (2)
Okres Nový Jičín
Základní vzdělání: doručovatelé zásilek (16), krejčí (16), ostatní uklízeči (13), pokladníci
v prodejnách (10), pomocní dělníci ve výrobě (10 )
Střední vzdělání s výučním listem: kuchaři (12), lakýrníci (31), pracovníci v oblasti
ochrany a ostrahy (20), řidiči nákladních automobilů (8), seřizovači a obsluha číslicově
řízených strojů (28), svářeči (62)
Střední vzdělání s maturitou: inženýři elektronici (15), obchodní zástupci (7),
programátoři (13), specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (17), strojírenští
technici (12)
Vysokoškolské vzdělání: elektrotechnici (15), praktičtí lékaři (5)
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Okres Opava
Základní vzdělání: operátoři telefonních panelů (20), pracovníci ostrahy a bezpečnostních
agentur (14), řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (12), šičky
a vyšívači (8), obsluha železničních, zemních strojů a zařízení (5)
Střední vzdělání s výučním listem: seřizovači a obsluha obráběcích strojů (44), nástrojaři
a příbuzní pracovníci (21), instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři
(17), svářeči, řezači plamenem a páječi (15), kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři
(12), číšnici/servírky (11), stavební a provozní elektrikáři (11), řidiči nákladních automobilů,
tahačů a speciálních vozidel (10), pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (9),
zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (8), prodavači v prodejnách (7),
montážní dělníci mechanických zařízení (5)
Střední vzdělání s maturitou: finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté (16),
obchodní zástupci (12), strojírenští technici (6)
Vysokoškolské vzdělání: lékaři specialisté (6), finanční a investiční poradci a příbuzní
specialisté (5)
Okres Ostrava
Základní vzdělání: svářeči (123), montážní dělníci elektrických, energetických
a elektronických zařízení (50), zedníci (25), řidiči nákladních automobilů a tahačů (25),
pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (19), řidiči osobních a malých dodávkových
automobilů, taxikáři (15), pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách (15)
Střední vzdělání s výučním listem: svářeči (83), seřizovači a obsluha obráběcích strojů
(67), pracovníci v zákaznických kontaktních centrech (60), pracovníci ostrahy
a bezpečnostních agentur (46), zedníci (42), nástrojaři (38), elektromechanici (34),
obchodní zástupci (30), instalatéři (27), prodavači v prodejnách (25)
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci (97), pracovníci v zákaznických
kontaktních centrech (75), finanční a investiční poradci (55), operátoři telefonních panelů
(32), programátoři počítačových aplikací (30), finanční analytici a specialisté v peněžnictví
a pojišťovnictví (26), technici v průmyslových oborech (21)
Vysokoškolské vzdělání: praktičtí lékaři, lékaři specialisté (18), technici v průmyslových
oborech (8)
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