ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
krajská pobočka v Ostravě

Vývoj nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji v září 2012
V Moravskoslezském kraji bylo na konci září registrováno 75 185 uchazečů
o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti vzrostla na 11,4 %. Počet volných pracovních
míst poklesl na celkových 4 277. Odhadujeme, že na konci tohoto roku by se počet lidí
bez práce v kraji mohl pohybovat mezi 75 až 79 tisíci, což odpovídá míře
nezaměstnanosti od 11,3 do 12,0 %.
Meziročně se v MSK zvýšil počet lidí bez práce o 3 671. Ve srovnání s letošním srpnem
došlo rovněž k nárůstu, a to o 1 789 uchazečů o zaměstnání na celkových 75 185 (tabulka
č. 1). Počet registrovaných lidí bez práce se meziměsíčně zvýšil ve všech okresech našeho
kraje, nejvíce v ostravském (+369 osob), ve frýdecko-místeckém (+366) a karvinském
(+323).
Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání v MSK bylo na konci září 4 885 absolventů škol,
což je téměř stejný počet jako v září loňského roku. Meziměsíčně se ale jejich počet zvýšil
o 1 361 osob. Letos v září byli nejčastěji evidováni absolventi středních škol s maturitou (cca
42 %), méně bylo vyučených absolventů (cca 37 %) a vysokoškoláků (21 %). Mezi
evidovanými absolventy s výučním listem převažovali především kuchaři, číšníci, kadeřníci
i automechanici. Středoškoláci s maturitou vystudovali nejčastěji obor ekonomika
a podnikání, podnikání v oborech, hotelnictví a turismus nebo všeobecný obor (gymnázia).
Evidovaní vysokoškoláci absolvovali nejčastěji obory ekonomika a management
a hospodářská politika a správa.
Míra nezaměstnanosti v MSK, která vycházela ze 72 023 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání, vzrostla během měsíce o 0,3 procentního bodu, a to na 11,4 %. Míra se
meziměsíčně zvýšila ve všech okresech našeho kraje, nejvíce v okrese Bruntál,
Frýdek-Místek, Nový Jičín a Opava (shodně +0,3 p. b.) a v okrese Karviná a Ostrava
(shodně +0,2 p. b.).
Do registrů kontaktních pracovišť ÚP ČR se v MSK v průběhu září nově zaevidovalo 8 848
osob (tabulka č. 2). V porovnání s letošním srpnem jich bylo o 3 031 více, v meziročním
srovnání byl jejich počet naopak nižší, a to o 395 osob.
V průběhu září ukončilo evidenci na kontaktních pracovištích ÚP ČR v našem kraji celkem
7 059 osob. V porovnání se srpnem letošního roku to bylo o 963 osob více a meziročně
naopak o 3 012 méně. Z celkového počtu uchazečů, kteří ukončili evidenci, jich do nového
zaměstnání nastoupilo nebo začalo podnikat 3 593 (tj. 50,9 %). Sankčně bylo v kraji
vyřazeno 396 osob, tj. 5,6 % ze všech uchazečů s ukončenou evidencí.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci mělo koncem září 11 793 uchazečů
o zaměstnání, tj. 15,7 % všech evidovaných osob v MSK.
Počet volných pracovních míst v registrech kontaktních pracovišť ÚP ČR poklesl v našem
kraji, k 30.09.2012 ve srovnání s předchozím měsícem, o 339 na 4 277, kdy se snížení došlo
ve všech okresech MSK. Nejpočetněji pracovních míst ubylo v okrese Karviná
(-141 míst) a Frýdek-Místek (-81). V porovnání se zářím minulého roku bylo v MSK o 937
míst méně.
Na jedno volné pracovní místo v našem kraji tak připadalo 17,6 uchazečů o zaměstnání.
Nejvíce uchazečů na jedno místo připadalo tradičně v okrese Bruntál (42,4), naopak
nejméně v ostravském okrese (11,0).
Aktivní politika zaměstnanosti
ÚP ČR Krajská pobočka v Ostravě podpořila v září prostřednictvím aktivní politiky
zaměstnanosti vytvoření celkem 277 pracovních míst, nejvíce společensky účelných
pracovních míst (+141) a míst v rámci veřejně prospěšných prací (+134). Od počátku roku
tak bylo finančně podpořeno celkem 2 019 pracovních příležitostí. Do rekvalifikací bylo

v průběhu září zařazeno 441 uchazečů a zájemců o zaměstnání a od počátku letošního roku
jich pak bylo 2 712 (tabulka č. 3). Od ledna do září tohoto roku zahájilo v Moravskoslezském
kraji zvolenou rekvalifikaci 593 uchazečů a zájemců o zaměstnání.
Další informace z trhu práce
V září bylo krajské pobočce v Ostravě nahlášeno hromadné propouštění dvěma
zaměstnavateli se sídlem v MSK, které se týkalo 93 zaměstnanců na pracovištích v našem
kraji.
V Ostravě 08.10.2012
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

30.09.2011 31.08.2012 30.09.2012
71 514
73 396
75 185
36 441
37 491
38 213
4 895
3 524
4 885
9 366
8 995
8 965

dosažitelní uchazeči o zaměstnání

67 849

70 254

72 023

volná pracovní místa
počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

5 214
13,7

4 616
15,9

4 277
17,6

míra nezaměstnanosti v %

10,7

11,1

11,4

Tabulka č. 2 - Tok nezaměstnanosti
ukazatel (celkový počet)
nově evidovaní uchazeči o zaměstnání ve sled. měsíci
uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení
ve sledovaném měsíci
- z toho umístění (úřady práce + jinak)

září
2011

srpen
2012

září
2012

9 243

5 817

8 848

10 071

6 096

7 059

5 825

2 652

3 593

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
září
září
ukazatel (celkový počet)
2011
2012
30.09.2011 30.09.2012
pracovní místa podpořená v rámci APZ
veřejně prospěšné práce (VPP)
10
0
1 228
8
ESF - VPP1)
130
134
546
881
společensky účelná pracov. místa (SÚPM)
87
122
521
914
ESF - SÚPM1)
0
0
708
42
SÚPM - samostatně výdělečná činnost
32
19
257
159
(SVČ)
chrán. prac. místa - SVČ osob se ZP
0
1
3
2
chráněné prac. dílny a chrán. prac. místa2)
2
1
45
13
pracovní místa podpořená v rámci APZ
261
277
3 308
2 019
celkem
rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání
uchazeči a zájemci
545
441
5 454
2 712
zařazení do rekvalifikací vč. ESF
uchazeči a zájemci,
192
593
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: zedníci, telefonní operátoři, uklízeči
Střední vzdělání s výučním listem: obchodní zástupci, zedníci, energetici, seřizovači
a obráběči, kuchaři, číšníci/servírky, svářeči, pracovníci ostrahy
Střední vzdělání s maturitou: finanční a investiční poradci, obchodní makléři, obchodní
zástupci, řidiči nákladních automobilů, obchodní manažeři, finanční poradci, pracovníci
ostrahy, pracovníci v pojišťovnictví, administrativní pracovníci
Vysokoškolské vzdělání: lékaři, řídící pracovníci ve finančnictví

Okres Frýdek-Místek
Základní vzdělání: svářeči, horníci, uklízeči, doručovatelé (roznos letáků, doručovatel
tisku), pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, operátoři výroby
Střední vzdělání s výučním listem: horníci, svářeči, zámečníci, údržbáři, operátoři finální
montáže, kuchaři, dělníci ve výrobě, číšníci/servírky, seřizovači a obsluha obráběcích
strojů
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci, telefonisté, produktoví specialisté,
programátoři, strojírenští technici, administrativní pracovníci
Vysokoškolské vzdělání: specialisté ve výrobě, strojírenští technici, inženýři
elektrotechnici, řídící pracovníci v ekonomice a skladování

Okres Karviná
Základní vzdělání: svářeči, řezači plamenem a páječi, obchodní zástupci, dělníci v oblasti
výstavby budov, pomocní pracovníci v zahradnictví, zedníci, pracovníci ostrahy
a bezpečnostních agentur, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách
Střední vzdělání s výučním listem: obsluha důlních zařízení /horníci/, svářeči, řezači
plamenem a páječi, zedníci, řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby,
pomocní pracovníci ve výrobě, šičky, vyšívači, prodavači, obchodní zástupci, kuchaři,
číšníci/servírky, operátoři telefonních panelů, montéři a opraváři elektrických vedení
Střední vzdělání s maturitou: prodejci po telefonu, obchodní zástupci, operátoři
telefonních panelů, programátoři počítačových aplikací, odborní pracovníci v oblasti
pojišťovnictví, zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři, důlní a hutní
technici, řídící pracovníci v oblasti obchodu a marketingu
Vysokoškolské vzdělání: lékaři specialisté, strojírenští inženýři, praktičtí lékaři, učitelé na
středních školách, konzervatořích, strojírenští technici

Okres Nový Jičín
Základní vzdělání: krejčí, uklízeči a pomocníci, pracovníci ostrahy, strážní, řidiči
nákladních automobilů (kromě tahačů)
Střední vzdělání s výučním listem: číšníci/servírky, kuchaři, montážní dělníci výrobků
a zařízení, obchodní zástupci, pracovníci v oblasti prodeje, seřizovači a obsluha číslicově
řízených strojů, svářeči, tesaři, zedníci
Střední vzdělání s maturitou: mistři, seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů,
strojírenští technici
Vysokoškolské vzdělání: praktičtí lékaři
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Okres Opava
Základní vzdělání: řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, pracovníci
ostrahy a bezpečnostních agentur, dělníci v oblasti výstavby budov
Střední vzdělání s výučním listem: zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb,
seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích), operátoři telefonních
panelů, prodavači v prodejnách, nástrojaři a příbuzní pracovníci, číšníci/servírky, svářeči,
řezači plamenem a páječi, podlaháři a obkládači, elektromechanici, řidiči nákladních
automobilů, tahačů a speciálních vozidel, kuchaři (kromě šéfkuchařů)
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci, finanční a investiční poradci a příbuzní
specialisté
Vysokoškolské vzdělání: lékaři specialisté

Okres Ostrava
Základní vzdělání: svářeči, řezači plamenem a páječi, pracovníci ostrahy
a bezpečnostních agentur, uklízeči a pomocníci v kancelářích, hotelích, průmyslových
a jiných objektech, zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb, řidiči nákladních
automobilů, tahačů a speciálních vozidel, obchodní zástupci, pracovníci v zákaznických
kontaktních centrech, řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři
Střední vzdělání s výučním listem: svářeči, řezači plamenem a páječi, obchodní
zástupci, nástrojaři a příbuzní pracovníci, zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých
staveb, finanční a investiční poradci, pracovníci v zákaznických kontaktních centrech,
seřizovači a obsluha obráběcích strojů /kromě dřevoobráběcích, instalatéři, potrubáři,
stavební zámečníci a klempíři, prodavači v prodejnách
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci, pracovníci v zákaznických kontaktních
centrech, finanční a investiční poradci, operátoři telefonních panelů, řídící pracovníci
v oblasti obchodu a marketingu, programátoři počítačových aplikací, finanční analytici
a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví, všeobecní administrativní pracovníci
Vysokoškolské vzdělání: lékaři specialisté, řídící pracovníci v oblasti obchodu
a marketingu, řídící pracovníci v průmyslové výrobě, strojní inženýři, technici
v průmyslových oborech, praktičtí lékaři
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