ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
krajská pobočka v Ostravě

Vývoj nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji v březnu 2012

Po čtyřměsíčním nárůstu se na konci března snížil o 1 167 na 78 223 počet uchazečů
o zaměstnání evidovaných v Moravskoslezském kraji. Současně poklesla o 0,2
procentního bodu i míra nezaměstnanosti. Počet volných pracovních míst se nepatrně
snížil o 33 na celkových 4 076.
Meziročně ubylo v kraji 3 055 nezaměstnaných osob (tabulka č. 1). Oproti letošnímu únoru
jsme zaznamenali rovněž pokles, a to o 1 167 uchazečů o zaměstnání. Na toto snížení mělo
vliv zahájení sezonních prací, ale také podpora pracovních míst v rámci nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti. V porovnání s koncem února 2012 poklesl počet registrovaných lidí
bez práce ve všech okresech, nejvíce v okrese Bruntál (-378 osob) a Opava (-311).
Krajská míra nezaměstnanosti, která vycházela ze 74 528 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání, dosáhla hodnoty 11,7 %, tzn. meziměsíční pokles o 0,2 procentního
bodu. Ve srovnání s březnem 2011 je míra o 0,3 procentního bodu nižší. Míra
nezaměstnanosti se snížila ve všech okresech, nejvíce v bruntálském (-0,8 p. b.)
a opavském (-0,4).
V průběhu března se do registrů kontaktních pracovišť ÚP ČR v MSK nově přihlásilo
5 910 osob (tabulka č. 2). Meziměsíčně jich bylo o 1 770 méně, což byl absolutně nejvyšší
úbytek nově evidovaných uchazečů v tomto měsíci za dobu sledování od roku 1995. Také ve
srovnání s březnem 2011 je jejich počet o 539 osob nižší.
Evidenci na kontaktních pracovištích ÚP ČR v našem kraji ukončilo během března
celkem 7 077 osob. V porovnání s předchozím měsícem to bylo o 697 osob více
a o 1 345 méně než v březnu 2011. Z celkového počtu uchazečů, kteří ukončili evidenci,
jich do nového zaměstnání nastoupilo nebo začalo podnikat 4 722 (tj. 66,7 %). Sankčně bylo
v kraji vyřazeno 870 osob, tj. 12,3 % ze všech uchazečů s ukončenou evidencí.
Nekolidujícího zaměstnání, kdy si uchazeči o zaměstnání mohou vydělat až polovinu
minimální mzdy (4.000 Kč), využilo v březnu 6 259 osob.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci ke konci března mělo 16 099
uchazečů o zaměstnání, tj. 20,6 % všech evidovaných osob v MSK.
K 31. březnu 2012 se meziměsíčně o 33 na 4 076 snížil počet volných pracovních míst
registrovaných kontaktními pracovišti ÚP ČR v MSK. Ve srovnání se stejným měsícem
minulého roku to bylo o 322 míst více. Nejpočetněji pracovních míst ubylo v opavském (-52
míst) a novojičínském (-51) okrese. Jejich počet se naopak zvýšil v okrese Ostrava (+59
míst) a Frýdek-Místek (+32).
Na jedno volné pracovní místo tak v MSK připadalo 19,2 uchazečů o zaměstnání. Nejvíce
uchazečů na jedno místo připadalo tradičně v bruntálském okrese (43,0), nejméně
v ostravském (13,0).
Nejčastěji hlášená volná pracovní místa v březnu 2012
Bruntál: pracovníci ostrahy, obchodní referenti, číšníci/servírky, obchodní zástupci,
administrativní pracovníci, svářeči, čalouníci;
Frýdek-Místek: operátoři telefonních panelů, uklízeči veřejných prostranství, číšníci/servírky,
kuchaři, manipulační dělníci ve výrobě, nástrojaři, prodavači v prodejnách, pracovníci ostrahy
a bezpečnostních agentur, strojírenští technici, svářeči, řezači plamenem a páječi, řidiči
nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, dělníci v oblasti výstavby inženýrských
děl, úředníci v oblasti účetnictví;
Karviná: operátoři telefonních panelů, pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, svářeči,
řezači plamenem a páječi, číšníci/servírky, zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých
staveb, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, prodavači v prodejnách,

nástrojaři, všeobecní administrativní pracovníci, truhláři (kromě stavebních), obsluha
vysokozdvižných vozíků a skladníci;
Nový Jičín: svářeči, prodavači v prodejnách, obsluha zemních strojů, číšníci/servírky, řidiči
nákladních automobilů, realitní makléři;
Opava: operátoři telefonních panelů, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních
vozidel, obchodní zástupci, číšníci/servírky, zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých
staveb, odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky, personalistiky, seřizovači
a obsluha obráběcích strojů, (kromě dřevoobráběcích), pekaři, cukráři a výrobci cukrovinek;
Ostrava: svářeči, řezači plamenem a páječi, obchodní zástupci, uklízeči veřejných
prostranství, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, operátoři telefonních
panelů, finanční a investiční poradci, obsluha zařízení na zpracování kovů, všeobecní
administrativní pracovníci, soudci a příbuzní pracovníci, instalatéři, potrubáři, stavební
zámečníci a stavební klempíři;
Aktivní politika zaměstnanosti
Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě podpořila v březnu prostřednictvím aktivní politiky
zaměstnanosti vytvoření 201 pracovních míst (z nichž 133 bylo na veřejně prospěšné práce
spolufinancované převážně z Evropského sociálního fondu). Do rekvalifikací bylo v průběhu
března zařazeno 477 uchazečů a zájemců o zaměstnání a od počátku letošního roku jich
pak bylo 769 (tabulka č. 3). Od ledna letošního roku bylo novelou zákona o zaměstnanosti
umožněno uchazečům nebo zájemcům o zaměstnání zabezpečit si pro sebe rekvalifikaci
a za tím účelem si zvolit i rekvalifikační zařízení. V případě, že zvolená rekvalifikace přispěje
k uplatnění uchazeče nebo zájemce o zaměstnání na trhu práce a je pro něj vzhledem k jeho
zdravotnímu stavu vhodná, úřad práce po jejím úspěšném absolvování uhradí cenu
rekvalifikace rekvalifikačnímu zařízení. Od ledna do března letošního roku zahájilo
v Moravskoslezském kraji zvolenou rekvalifikaci 65 uchazečů a zájemců o zaměstnání.
Další informace z trhu práce
V březnu hlášená hromadná propouštění se týkala 35 zaměstnanců na moravskoslezských
pracovištích, která byla zaslána krajské pobočce ÚP ČR v Ostravě 3 zaměstnavateli se
sídlem mimo náš kraj. Na základě novelizace zákoníku práce od letošního roku již
nerozhoduje úřad práce 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 v roce 2011. Těch bylo ke konci
března 12 a týkala se 600 zaměstnanců, kteří v důsledku hospodářské recese a útlumu
produkce nemají plné pracovní uplatnění.
V Ostravě 10.04.2012
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
absolventi a mladiství
uchazeči se zdravotním postižením

31.03.2011 29.02.2012 31.03.2011
81 278
79 390
78 223
38 220
37 450
37 106
5 026
4 824
3 985
10 357
9 836
9 396

dosažitelní uchazeči o zaměstnání

76 628

75 911

74 528

volná pracovní místa
počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

3 754
21,7

4 109
19,3

4 076
19,2

míra nezaměstnanosti v %

12,0

11,9

11,7

Tabulka č. 2 - Tok nezaměstnanosti
březen
2011

únor
2012

březen
2012

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

6 449

7 680

5 910

8 422

6 380

7 077

- z toho umístění (úřady práce + jinak)

5 630

4 009

4 722

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
březen
březen
ukazatel (celkový počet)
2011
2012
31.03.2011 31.03.2012
pracovní místa podpořená v rámci APZ
veřejně prospěšné práce (VPP)
496
1)
ESF - VPP
101
společensky účelná pracov. místa (SÚPM)
38
ESF – SÚPM1)
264
SÚPM - samostatně výdělečná činnost
46
(SVČ)
chrán. prac. místa - SVČ osob se ZP
0
chráněné prac. dílny a chrán. prac. místa2)
2
pracovní místa podpořená v rámci APZ
947
celkem
rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání
uchazeči a zájemci
1 190
zařazení do rekvalifikací vč. ESF
uchazeči a zájemci,
kteří zahájili zvolenou rekvalifikaci3)

0
133
42
6

518
206
88
607

8
133
42
6

15

67

16

0
5

0
3

0
5

201

1 489

210

477

2 402

769

48

1) spolufinancováno převážně z Evropského sociálního fondu
2) od 01.01.2012 nástroj CHPD novelizací zákona o zaměstnanosti zrušen
3) od 01.01.2012 nová forma rekvalifikace (novela zákona o zaměstnanosti)
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65

3. Nejčastější zastoupení volných pracovních míst podle dosaženého vzdělání
Okres Bruntál
Základní vzdělání: svářeči (6), kočí (4), pracovníci ostrahy (4), manipulační dělníci (2),
číšníci/servírky (2), obchodní zástupci (2)
Střední vzdělání s výučním listem: seřizovači a obráběči (17), obchodní zástupci (11),
pracovníci ostrahy (10), kuchaři (10), svářeči (10), číšníci/servírky (7), zedníci (5), řidiči
nákladních automobilů (5), obchodní referenti (5), stavební a provozní elektrikáři (4),
nástrojáři, kovodělníci (3)
Střední vzdělání s maturitou: obchodní referenti (11), obchodní zástupci (9), pojišťovací
poradci (7), obchodní manažeři (7), finanční poradci (4), prodavači (3), pracovníci ostrahy
(3), stavební technici (3), strojírenští technici (3), mistři ve výrobě (3)
Vysokoškolské vzdělání: lékaři (20), farmaceuti (4), finanční a investiční poradci (2)
Okres Frýdek-Místek
Základní vzdělání: horníci (30), poštovní doručovatelé (13), číšníci a servírky (13),
uklízeči (12), svářeči (6), řidiči nákladních automobilů (5)
Střední vzdělání s výučním listem: horníci (33), nástrojaři, zámečníci (32), kuchaři (31),
montážní dělníci (30), svářeči (21), operátoři telefonních panelů (20), číšníci/servírky (19),
řidiči nákladních automobilů (17), instalatéři (16), manipulační dělníci ve výrobě (15),
obchodní zástupci (13), brusiči kovů (12), seřizovači obráběcích strojů (11),
Střední vzdělání s maturitou: finanční a investiční poradci (10), operátoři telefonních
panelů (5), programátoři (5), strojírenští technici (5), administrativní pracovníci (5)
Vysokoškolské vzdělání: specialisté ve výrobě (20), inženýři elektrotechnici (11), strojní
inženýři (8), strojírenští technici (6), technici v průmyslových oborech (5), programátoři (5)
Okres Karviná
Základní vzdělání: pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (43), obsluha důlních
zařízení /horníci/ (20), obchodní zástupci (15), svářeči, řezači plamenem a páječi (13),
řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři (9), pracovníci poštovního
provozu (8), obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení (4), řidiči
nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (3)
Střední vzdělání s výučním listem: obsluha důlních zařízení /horníci/ (104), obsluha
vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci (87), operátoři telefonních panelů (30), šičky,
vyšívači (28), nástrojaři (17), obchodní zástupci (13), ostatní pomocní pracovníci ve výrobě
(12), svářeči, řezači plamenem a páječi (12), instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci
a stavební klempíři (12), kuchaři (10), číšníci a servírky (10)
Střední vzdělání s maturitou: pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy (33), obchodní
zástupci (24), programátoři počítačových aplikací (11), důlní a hutní technici (8), odborní
pracovníci v oblasti pojišťovnictví (7), specialisté v oblasti prodeje produktů a služeb kromě
informačních a komunikačních technologií (6), elektrotechnici a technici energetičtí (4),
realitní makléři (5), všeobecní administrativní pracovníci (4), pracovníci v zákaznických
kontaktních centrech (3)
Vysokoškolské vzdělání: lékaři specialisté (13), chemičtí inženýři (2), praktičtí lékaři (2)
Okres Nový Jičín
Základní vzdělání: číšníci/servírky (9), krejčí (16), uklízeči (10), pokladníci v prodejnách
(10), svářeči (42)
Střední vzdělání s výučním listem: číšníci/servírky (10), kuchaři (11), lakýrníci (31),
operátoři telefonních panelů (30), pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy (10), seřizovači
a obsluha číslicově řízených strojů (16), svářeči (20)
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci (7), realitní makléři (6), seřizovači
a obsluha číslicově řízených strojů (8), specialisté v oblasti prodeje produktů a služeb (10),
strojírenští technici (7)
Vysokoškolské vzdělání: praktičtí lékaři (5)
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Okres Opava
Základní vzdělání: operátoři telefonních panelů (21), pracovníci ostrahy a bezpečnostních
agentur (20), řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (16), šičky, vyšívači
a pracovníci v příbuzných oborech (8), řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají (5), obsluha
železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení (5)
Střední vzdělání s výučním listem: seřizovači a obsluha obráběcích strojů /kromě
dřevoobráběcích/ (41), nástrojaři (18), svářeči, řezači plamenem a páječi (16),
číšnici/servírky (15), zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (14), instalatéři,
potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři (12), kuchaři /kromě šéfkuchařů/,
pomocní kuchaři (10), tesaři a stavební truhláři (9), řidiči nákladních automobilů, tahačů a
speciálních vozidel (9), operátoři telefonních panelů (5)
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci (14), finanční a investiční poradci (12),
programátoři počítačových aplikací (5)
Vysokoškolské vzdělání: lékaři specialisté (6), finanční a investiční poradci (5)
Okres Ostrava
Základní vzdělání: svářeči, řezači plamenem a páječi (135), uklízeči veřejných
prostranství (28), řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (26),
pracovníci v zákaznických kontaktních centrech (24), pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
ve službách (20), zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (19), řidiči osobních
a malých dodávkových automobilů, taxikáři (15), uklízeči a pomocníci v kancelářích,
hotelích a průmyslových objektech (15), pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (12);
Střední vzdělání s výučním listem: seřizovači a obsluha obráběcích strojů /kromě
dřevoobráběcích/ (73), svářeči, řezači plamenem a páječi (65), pracovníci v zákaznických
kontaktních centrech (60), nástrojaři (52), obchodní zástupci (51), zedníci, kamnáři,
dlaždiči a montéři suchých staveb (34), operátoři telefonních panelů (26), instalatéři,
potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři (26), elektromechanici (22), řidiči
nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (21), obsluha v zařízeních rychlého
občerstvení (20), finanční a investiční poradci (17), kuchaři /kromě šéfkuchařů/, pomocní
kuchaři (17), montéři a opraváři elektrických vedení (17)
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci (91), pracovníci v zákaznických
kontaktních centrech (78), finanční a investiční poradci (46), operátoři telefonních panelů
(34, programátoři počítačových aplikací (29), finanční analytici a specialisté v peněžnictví
a pojišťovnictví (25), specialisté v oblasti počítačových sítí /kromě správců/ (20), technici
v průmyslových oborech (20), pracovníci v půjčovnách a pracovníci v oblasti prodeje (20)
Vysokoškolské vzdělání: lékaři specialisté (12), technici v průmyslových oborech (10),
praktičtí lékaři (6)
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