ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
krajská pobočka v Ostravě

Vývoj nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji v červenci 2012

Po nepřetržitém čtyřměsíčním poklesu nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji
došlo během července 2012 ke zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání na celkových
73 675. Míra nezaměstnanosti vzrostla o 0,2 procentního bodu. Počet volných
pracovních míst se zvýšil o 366.
V MSK v meziročním porovnání vzrostl o 700 počet lidí bez práce. I oproti letošnímu
červnu došlo k nárůstu, a to o 1 116 uchazečů o zaměstnání. V červenci téměř s každoroční
pravidelností dochází ke zvyšování nezaměstnanosti, které souvisí s příchodem nových
absolventů škol do evidencí úřadu práce. Počet registrovaných lidí bez práce meziměsíčně
vzrostl ve všech okresech našeho kraje, nejvíce v okrese Ostrava (+456 osob), FrýdekMístek (+271) a Nový Jičín (+238).
Míra nezaměstnanosti v MSK, která vycházela ze 70 553 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání, se oproti červnu 2012 zvýšila o 0,2 procentního bodu na hodnotu 11,1 %.
Míra vzrostla ve všech okresech našeho kraje, nejvíce v okrese Karviná (+0,4 p. b.), dále pak
v bruntálském, frýdecko-místeckém, novojičínském a ostravském okrese (shodně +0,3 p. b.).
Do registrů kontaktních pracovišť ÚP ČR v našem kraji se v průběhu července nově
zaevidovalo 6 809 osob (tabulka č. 2). V porovnání s letošním červnem jich bylo o 2 640
více, v meziročním srovnání byl ale jejich počet o 297 osob nižší.
Během července ukončilo evidenci na kontaktních pracovištích ÚP ČR v MSK celkem
5 693 osob. Oproti červnu letošního roku to bylo o 571 osob více a o 1 204 méně
ve srovnání s červencem 2011. Z celkového počtu uchazečů, kteří ukončili evidenci, jich
do nového zaměstnání nastoupilo nebo začalo podnikat 2 838 (tj. 49,9 %). Sankčně
bylo v kraji vyřazeno 626 osob, tj. 11,0 % ze všech uchazečů s ukončenou evidencí.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci mělo koncem července 12 163
uchazečů o zaměstnání, tj. 16,5 % všech evidovaných osob v MSK.
K 31. červenci 2012 vzrostl v porovnání s předchozím měsícem o 366 na 4 534 počet
volných pracovních míst v registrech kontaktních pracovišť ÚP ČR v našem kraji.
Nejpočetněji pracovních míst přibylo v karvinském (+172 míst), v ostravském (+137) a ve
frýdeckomísteckém (+133) okrese. V porovnání se stejným měsícem minulého roku to bylo
o 643 míst méně.
Na jedno volné pracovní místo v MSK tak připadalo 16,2 uchazečů o zaměstnání.
Nejvíce uchazečů na jedno místo připadalo, jako obvykle, v okrese Bruntál (42,2), nejméně
v ostravském okrese (10,9).
Nejčastěji hlášená volná pracovní místa v červenci 2012
Bruntál: pracovníci ostrahy, uklízeči, obchodní zástupci, číšníci/servírky, prodavači
v prodejnách, zedníci, valcíři kovů, obchodní referenti, svářeči, řidiči nákladních automobilů,
tahačů a speciálních vozidel;
Frýdek-Místek: svářeči, horníci, obsluha vysokozdvižných vozíků a skladníci, pracovníci
poštovního provozu /doručovatelé letáků/, zprostředkovatelé služeb /obchodní referenti/,
číšníci/servírky, pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, zámečníci, uklízeči;
Karviná: svářeči, řezači plamenem a páječi, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve
službách, kuchaři /kromě šéfkuchařů/, pomocní kuchaři, nástrojaři a příbuzní pracovníci,
řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, všeobecní administrativní
pracovníci, pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, pomocní pracovníci ve výrobě;
Nový Jičín: řidiči nákladních automobilů, zedníci, číšníci/servírky, uklízeči a pomocníci
v kancelářích;

Opava: obchodní zástupci, učitelé na vysokých a vyšších odborných školách, pracovníci
ostrahy a bezpečnostních agentur, zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb,
dělníci v oblasti výstavby budov, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel,
prodavači v prodejnách, seřizovači a obsluha obráběcích strojů /kromě dřevoobráběcích/;
Ostrava: finanční a investiční poradci, obchodní zástupci, uklízeči veřejných prostranství
a čističi kanalizací, prodavači v prodejnách, řídící pracovníci v oblasti správy podniku,
administrativních a podpůrných činností, programátoři počítačových aplikací, elektrotechnici
a technici energetici, seřizovači a obsluha obráběcích strojů /kromě dřevoobráběcích/,
kuchaři /kromě šéfkuchařů/, pomocní kuchaři, svářeči, řezači plamenem a páječi.
Aktivní politika zaměstnanosti
Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě podpořila v červenci prostřednictvím aktivní politiky
zaměstnanosti vytvoření 224 pracovních míst, nejvíce společensky účelných pracovních míst
(+116) a míst v rámci veřejně prospěšných prací (+84). Od počátku roku tak bylo finančně
podpořeno 1 580 pracovních příležitostí. Do rekvalifikací bylo v průběhu července zařazeno
117 uchazečů a zájemců o zaměstnání a od počátku letošního roku jich pak bylo 2 165
(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 července letošního roku zahájilo
v Moravskoslezském kraji zvolenou rekvalifikaci 319 uchazečů a zájemců o zaměstnání.
Vzhledem k nárůstu registrované nezaměstnanosti v MSK nabízíme obtížně umístitelným
uchazečům o zaměstnání možnost získat zvýšený finanční příspěvek na zahájení výkonu
samostatné výdělečné činnosti, a to v závislosti na pořizovacích uznatelných nákladech až
do výše 100 tisíc Kč.
Stejným způsobem budou podporována nově zřizovaná místa u zaměstnavatelů, tj.
příspěvkem na zřízení chráněného pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením
nebo společensky účelného pracovního místa. Dále můžeme zaměstnavatelům poskytnout
finanční příspěvek na mzdu vč. pojištění ve výši max. 8 tisíc Kč měsíčně, a to v rámci
společensky účelného pracovního místa - vyhrazeného.
Podrobnější informace zájemci mohou získat na jednotlivých kontaktních pracovištích
Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě (bývalých okresních úřadech práce) na referátu trhu
práce.
Další informace z trhu práce
V červenci bylo krajské pobočce ÚP ČR v Ostravě nahlášeno hromadné propouštění jedním
zaměstnavatelem se sídlem v MSK, které se týkalo 306 zaměstnanců na pracovištích
v okrese Ostrava. 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. Platnost rozhodnutí o částečné nezaměstnanosti vydaných
ostravskou krajskou pobočkou ÚP ČR v roce 2011 doběhla již během letošního června.
V Ostravě 08.08.2012
Ing. arch. Yvona Jungová
ředitelka
Spolupráce Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková, referát trhu práce Úřadu
práce ČR - krajské pobočky v Ostravě

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

31.07.2011 30.06.2012 31.07.2012
72 975
72 559
73 675
37 034
36 476
37 572
3 673
2 947
3 130
9 817
8 956
9 042

dosažitelní uchazeči o zaměstnání

69 486

69 274

70 553

volná pracovní místa
počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

5 177
14,1

4 168
17,4

4 534
16,2

míra nezaměstnanosti v %

10,9

10,9

11,1

červenec
2011

červen
2012

červenec
2012

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

7 106

4 169

6 809

6 897

5 122

5 693

- z toho umístění (úřady práce + jinak)

3 904

3 135

2 838

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
červenec červenec stav od počátku roku k
ukazatel (celkový počet)
2011
2012
31.07.2011 31.07.2012
pracovní místa podpořená v rámci APZ
veřejně prospěšné práce (VPP)
72
0
1 212
8
ESF - VPP1)
70
84
286
708
společensky účelná pracov. místa (SÚPM)
99
116
365
687
ESF - SÚPM1)
1
4
708
42
SÚPM - samostatně výdělečná činnost
28
19
200
128
(SVČ)
chrán. prac. místa - SVČ osob se ZP
0
1
3
1
chráněné prac. dílny a chrán. prac. místa2)
12
0
41
6
pracovní místa podpořená v rámci APZ
282
224
2 815
1 580
celkem
rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání
uchazeči a zájemci
182
117
4 695
2 165
zařazení do rekvalifikací vč. ESF
uchazeči a zájemci,
51
319
kteří zahájili zvolenou rekvalifikaci3)
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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3. Nejčastější zastoupení volných pracovních míst podle dosaženého vzdělání
Okres Bruntál
Základní vzdělání: pracovníci ostrahy (7), uklízeči (6), svářeči (5), zedníci (3), telefonní
operátoři (2)
Střední vzdělání s výučním listem: obchodní zástupci (19), seřizovači a obráběči (11),
zedníci (11), energetici (10), pracovníci ostrahy (9), svářeči (8), kuchaři (5), číšníci/servírky
(5), automechanici (5), zámečníci (2), elektromechanici (2)
Střední vzdělání s maturitou: obchodní makléři (5), obchodní zástupci (5), obchodní
manažeři (4), finanční poradci (4), prodavači (3), řidiči nákladních automobilů, tahačů
a speciálních vozidel (3), pracovníci ostrahy (3), pracovníci v pojišťovnictví (3), obchodní
referenti (2), programátoři (2), recepční (2), tiskaři (2)
Vysokoškolské vzdělání: lékaři (20), řídící pracovníci ve finančnictví (3)
Okres Frýdek-Místek
Základní vzdělání: svářeči (53), horníci (20), pomocní pracovníci ve výrobě (17), poštovní
doručovatelé (5), pracovníci ostrahy, strážní (10), operátoři telefonních panelů (5),
uklízeči (5)
Střední vzdělání s výučním listem: horníci (51), svářeči (48), nástrojaři a příbuzní
pracovníci (41), montážní dělníci (30), pomocní pracovníci ve výrobě (19), instalatéři (18),
kuchaři (17), číšníci/servírky (17), seřizovači a obsluha obráběcích strojů (15)
Střední vzdělání s maturitou: zprostředkovatelé služeb (18), obchodní zástupci (13),
finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté (10), programátoři (6), administrativní
pracovníci (6)
Vysokoškolské vzdělání: inženýři elektrotechnici (11), specialisté ve výrobě (9), strojní
inženýři (8), strojírenští technici (7), specialisté v oblasti průmyslového inženýrství (6)
Okres Karviná
Základní vzdělání: svářeči, řezači plamenem a páječi (91), pomocní a nekvalifikovaní
pracovní ve službách (77), obchodní zástupci (15), zedníci (12), operátoři telefonních
panelů (10), řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (7), nástrojáři
a příbuzní pracovníci (5), obsluha důlních zařízení /horníci/ (5), řidiči osobních a malých
dodávkových automobilů, taxikáři (5), obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů
a zařízení (5)
Střední vzdělání s výučním listem: obsluha důlních zařízení /horníci/ (124), svářeči,
řezači plamenem a páječi (81), šičky, vyšívači (28), zedníci (22), pomocní pracovníci ve
výrobě (21), seřizovači a obsluha obráběcích strojů (16), kuchaři (14), číšníci/servírky (13),
obchodní zástupci (11), řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (11),
instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a klempíři (11), operátoři telefonních panelů (10)
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci (31), prodejci po telefonu (30), odborní
pracovníci v oblasti pojišťovnictví (10), operátoři telefonních panelů (10), programátoři
počítačových aplikací (9), všeobecní administrativní pracovníci (8), zprostředkovatelé
finančních transakcí a finanční makléři (6), odborní pracovníci v oblasti účetnictví,
ekonomiky a personalistiky (6), pracovníci v zákaznických kontaktních centrech (5)
Vysokoškolské vzdělání: lékaři specialisté (13), učitelé na středních školách,
konzervatořích (3), praktičtí lékaři (2), strojírenští technici (2), technici v chemickém
inženýrství (2), odborní pracovníci v oblasti rehabilitace (2)
Okres Nový Jičín
Základní vzdělání: krejčí (8), řidiči nákladních automobilů (8), uklízeči (7)
Střední vzdělání s výučním listem: seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (17),
číšníci/servírky (16), svářeči (14), kuchaři (11), operátoři telefonních panelů (10), řidiči
nákladních automobilů (8), zámečníci (6), technici kontroly kvality (6)
Střední vzdělání s maturitou: strojírenští technici kontroly kvality (10), úředníci v oblasti
finančnictví (5)
Vysokoškolské vzdělání: praktičtí lékaři (3)
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Okres Opava
Základní vzdělání: řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (26),
pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (13), zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři
suchých staveb (10), dělníci v oblasti výstavby budov (10), šičky a vyšívači (9), uklízeči
a pomocníci v kancelářích, hotelích a průmyslových objektech (6), svářeči, řezači
plamenem a páječi (5)
Střední vzdělání s výučním listem: seřizovači a obsluha obráběcích strojů /kromě
dřevoobráběcích/ (32), zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (21), řidiči
nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (14), nástrojaři a příbuzní pracovníci
(13), prodavači v prodejnách (11), číšnici/servírky (10), svářeči, řezači plamenem a páječi
(9), kuchaři /kromě šéfkuchařů/, pomocní kuchaři (8), podlaháři a obkládači (8), operátoři
telefonních panelů (6), pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (6), elektromechanici
(6), montážní dělníci mechanických zařízení (5)
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci (15), finanční a investiční poradci (6),
strojírenští technici (5), odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky
(5)
Vysokoškolské vzdělání: lékaři specialisté (6)
Okres Ostrava
Základní vzdělání: svářeči, řezači plamenem a páječi (277), uklízeči a pomocníci
v kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech (35), zedníci, kamnáři, dlaždiči
a montéři suchých staveb (33), řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel
(30), obchodní zástupci (25), pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (22), pomocní
a nekvalifikovaní pracovníci ve službách (20), pracovníci v zákaznických kontaktních
centrech (19), řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři (15), operátoři
telefonních panelů (10)
Střední vzdělání s výučním listem: svářeči, řezači plamenem a páječi (129), nástrojaři
a příbuzní pracovníci (92), obchodní zástupci (71), zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři
suchých staveb (68), pracovníci v zákaznických kontaktních centrech (65), finanční
a investiční poradci a příbuzní specialisté (54), seřizovači a obsluha obráběcích strojů
/kromě dřevoobráběcích/ (41), podlaháři a obkladači (27), instalatéři, potrubáři, stavební
zámečníci a klempíři (24), prodavači v prodejnách (23), tesaři a stavební truhláři (22)
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci (69), pracovníci v zákaznických
kontaktních centrech (69), finanční a investiční poradci (43), operátoři telefonních panelů
(39), programátoři počítačových aplikací (38), řídící pracovníci v oblasti obchodu
a marketingu (34), finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví (30),
specialisté v oblasti počítačových sítí /kromě správců/ (20), seřizovači a obsluha
obráběcích strojů /kromě dřevoobráběcích/ (20), všeobecní administrativní pracovníci (19)
Vysokoškolské vzdělání: lékaři specialisté (11), řídící pracovníci v oblasti obchodu
a marketingu (7), praktičtí lékaři (7), technici v průmyslových oborech (6)
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