ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
krajská pobočka v Ostravě

Vývoj nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji v lednu 2013
Koncem ledna vzrostl o 4 990 na 86 089 počet evidovaných uchazečů o zaměstnání
v Moravskoslezském kraji. Zároveň se na 9,8 % zvýšil i podíl nezaměstnaných osob.
Počet volných pracovních míst v MSK poklesl na celkových 3 201.
V MSK se meziročně zvýšil o 7 999 počet registrovaných lidí bez práce. V porovnání
s prosincem loňského roku jejich počet rovněž vzrostl, a to o 4 990 osob na celkových
86 089 (tabulka č. 1). Tradiční lednový přírůstek uchazečů o zaměstnání je každoročně
zapříčiněn skončením pracovních poměrů na dobu určitou v závěru roku. Dalším důvodem je
i útlum prací především ve stavebnictví a lesnictví z důvodu nepříznivého zimního počasí.
Počet nezaměstnaných osob se meziměsíčně zvýšil ve všech okresech našeho kraje,
nejvíce v ostravském (+1 425 osob) a karvinském (+984).
Podíl nezaměstnaných osob (nový ukazatel nezaměstnanosti od ledna 2013), který
vycházel z 83 190 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let, vzrostl
o 0,6 p. b., a to na výsledných 9,8 %. Tento podíl se meziměsíčně zvýšil ve všech
okresech našeho kraje. Největší nárůst podílu nezaměstnaných zaregistroval okres Bruntál
(+0,9 p. b.) a Ostrava (+0,7 p. b.); v ostatních okresech vzrostl podíl shodně o 0,6 p. b.
Během ledna se na kontaktních pracovištích ÚP ČR v MSK nově zaevidovalo 11 154
osob (tabulka č. 2). Oproti prosinci roku 2012 jich bylo o 3 180 více a meziročně byl jejich
počet o 1 444 osob vyšší.
Evidenci na kontaktních pracovištích ÚP ČR v našem kraji v průběhu ledna ukončilo
celkem 6 164 osob. Meziměsíčně jich bylo o 2 699 více a oproti loňskému lednu naopak
o 475 méně. Z celkového počtu uchazečů, kteří ukončili evidenci, jich do nového
zaměstnání nastoupilo nebo začalo podnikat 3 593 (tj. 58,3 %). Sankčně bylo v MSK
vyřazeno 210 osob, tj. 3,4 % ze všech uchazečů s ukončenou evidencí.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci mělo koncem ledna 17 465
uchazečů o zaměstnání, tj. 20,3 % všech registrovaných lidí bez práce v našem kraji.
Souhrnný počet volných pracovních míst v registrech kontaktních pracovišť ÚP ČR
v MSK poklesl třetí měsíc v řadě, meziměsíčně o 134 na celkových 3 201. K tomuto
poklesu došlo ve většině okresů našeho kraje, přičemž nejvíce míst ubylo v okrese FrýdekMístek (-62) a Karviná (-59). V meziročním porovnání bylo v MSK o 706 míst méně.
Na jedno volné pracovní místo v našem kraji tak připadalo 26,9 uchazečů
o zaměstnání. Nejvíce uchazečů na jedno místo bylo tradičně v okrese Bruntál (72,6),
naopak nejméně v ostravském okrese (14,3).
Aktivní politika zaměstnanosti
ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě podpořila v lednu prostřednictvím nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti vytvoření 110 pracovních míst (tabulka č. 3), nejvíce míst v rámci veřejně
prospěšných prací (+65) a společensky účelných pracovních míst (+44). Do rekvalifikací bylo
v průběhu ledna zařazeno 164 uchazečů a zájemců o zaměstnání a dalších 188 uchazečů
a zájemců o zaměstnání v Moravskoslezském kraji zahájilo zvolenou rekvalifikaci.

Další informace z trhu práce
V lednu byla Krajské pobočce v Ostravě nahlášena hromadná propouštění třemi
zaměstnavateli se sídlem v MSK, která se týkala celkem 112 zaměstnanců na pracovištích
v kraji.
V Ostravě 08.02.2013

Ing. arch. Yvona Jungová
ředitelka

Zpracovaly: Ing. Piskořová a Ing. 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

31.01.2012 31.12.2012 31.01.2013
78 090
81 099
86 089
37 137
38 432
39 452
4 487
4 940
4 891
9 480
9 014
9 162

dosažitelní uchazeči o zaměst. ve věku 15 - 64 let1)
podíl nezaměstnaných osob v %2)
volná pracovní místa
počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

8,7

78 171
9,2

83 190
9,8

3 907
20,0

3 335
24,3

3 201
26,9

1) údaj používaný pro výpočet nového ukazatele registrované nezaměstnanosti (k dispozici od IV.
čtvrtletí 2012)
2) od ledna 2013 nový ukazatel registrované nezaměstnanosti (zpětně dopočítán až do ledna 2005,
zveřejňován již ve IV. čtvrtletí 2012)

Tabulka č. 2 - Tok nezaměstnanosti
ukazatel (celkový počet)

leden
2012

prosinec
2012

leden
2013

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

9 710

7 974

11 154

6 639

3 465

6 164

- z toho umístění (úřady práce + jinak)

4 285

1 507

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
leden
leden
ukazatel (celkový počet)
2012
2013
31.01.2012 31.01.2013
pracovní místa podpořená v rámci APZ
veřejně prospěšné práce (VPP)
0
18
0
18
ESF - VPP1)
0
47
0
47
společensky účelná prac. místa (SÚPM)
0
33
0
33
ESF - SÚPM1)
0
0
0
0
SÚPM - samostatně výděleč. činnost (SVČ)
0
11
0
11
chrán. prac. místa - SVČ osob se ZP
0
1
0
1
chrán. prac. místa zřízená zaměstnavateli
0
0
0
0
pracovní místa podpořená v rámci APZ
0
110
0
110
celkem
rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání
uchazeči a zájemci
80
164
80
164
zařazení do rekvalifikací vč. ESF
uchazeči a zájemci,
1
188
1
188
kteří zahájili zvolenou rekvalifikaci
1) spolufinancováno převážně z Evropského sociálního fondu
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3. Nejčastější zastoupení volných pracovních míst podle dosaženého vzdělání
Okres Bruntál
Základní vzdělání: pracovníci ostrahy, manipulační dělníci, uklízečky, telefonní operátoři,
kočí
Střední vzdělání s výučním listem: obchodní zástupci, kuchaři, tesaři, číšníci a servírky,
distributoři reklamních tiskovin, švadleny, skláři, prodavači, silniční dělníci, kuchaři,
zámečníci
Střední vzdělání s maturitou: finanční poradci, obchodní zástupci, operátoři call centra,
řidiči nákladních automobilů, strojní mechanici, pracovníci v pojišťovnictví, vedoucí
pracovníci v obchodě, konstruktéři-projektanti, administrativní pracovníci, realitní poradcimakléři
Vysokoškolské vzdělání: lékaři, strojní inženýři

Okres Frýdek-Místek
Základní vzdělání: operátoři telefonních panelů, svářeči, pomocní a nekvalifikovaní
pracovníci, pracovníci s odpady
Střední vzdělání s výučním listem: obsluha důlních zařízení (horníci), nástrojaři
a příbuzní pracovníci, kuchaři, sociální pracovníci, seřizovači a obsluha obráběcích strojů,
svářeči, číšníci a servírky, zedníci
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci, telefonisté, pojišťovací poradci,
administrativní pracovníci, obchodní makléři
Vysokoškolské vzdělání: specialisté ve výrobě, lékaři, elektroinženýři, strojní inženýři

Okres Karviná
Základní vzdělání: pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách),
pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, operátoři telefonních panelů, řidiči osobních
a malých dodávkových automobilů, taxikáři, obsluha důlních zařízení (horníci), řidiči
nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, uklízeči a pomocníci v kancelářích,
hotelích, průmyslových a jiných objektech
Střední vzdělání s výučním listem: šičky, vyšívači, ostatní pomocní pracovníci ve výrobě,
obchodní zástupci, zedníci, kuchaři, izolatéři, číšníci a servírky, instalatéři, potrubáři,
stavební zámečníci a stavební klempíři, elektromechanici, odborní pracovníci v oblasti
pojišťovnictví, pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy, montéři a opraváři elektrických
vedení
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci, specialisté v oblasti prodeje produktů
a služeb, odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, důlní a hutní technici a pracovníci
v příbuzných oborech, všeobecní administrativní pracovníci, zprostředkovatelé služeb jinde
neuvedení, prodavači v prodejnách
Vysokoškolské vzdělání: lékaři specialisté, programátoři počítačových aplikací

Okres Nový Jičín
Základní vzdělání: pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy, krejčí, uklízeči
Střední vzdělání s výučním listem: svářeči, seřizovači a obsluha číslicově řízených
strojů, operátoři telefonních panelů, číšníci a servírky, kuchaři, lakýrníci, pojišťovací poradci
Střední vzdělání s maturitou: ostatní úředníci, finanční poradci specialisté
Vysokoškolské vzdělání: farmaceuti, odborní administrativní pracovníci
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Okres Opava
Základní vzdělání: pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, řidiči nákladních
automobilů, tahačů a speciálních vozidel, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných
oborech, ostatní pomocní pracovníci ve výrobě, operátoři telefonních panelů
Střední vzdělání s výučním listem: číšníci a servírky, kuchaři (kromě šéfkuchařů),
pomocní kuchaři, operátoři telefonních panelů, prodavači v prodejnách, seřizovači
a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích), nástrojaři a příbuzní pracovníci,
řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, svářeči, řezači plamenem
a páječi, stavební a provozní elektrikáři, montážní dělníci mechanických zařízení
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci, úředníci v oblasti statistiky, finančnictví
a pojišťovnictví, strojírenští technici
Vysokoškolské vzdělání: zubní lékaři, lékaři specialisté

Okres Ostrava
Základní vzdělání: svářeči, řezači plamenem a páječi, pracovníci ostrahy
a bezpečnostních agentur, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách, zedníci,
kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb, řidiči nákladních automobilů, tahačů
a speciálních vozidel, uklízeči a pomocníci v kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných
objektech, malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři, řidiči osobních
a malých dodávkových automobilů, taxikáři, dělníci v oblasti výstavby budov
Střední vzdělání s výučním listem: obchodní zástupci, nástrojaři a příbuzní pracovníci,
svářeči, řezači plamenem a páječi, pracovníci v zákaznických kontaktních centrech,
seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích), pracovníci ostrahy
a bezpečnostních agentur, operátoři telefonních panelů, finanční a investiční poradci
a příbuzní specialisté, instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a klempíři, prodavači
v prodejnách, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci, operátoři telefonních panelů, finanční
a investiční poradci a příbuzní specialisté, finanční analytici a specialisté v peněžnictví
a pojišťovnictví, pracovníci v zákaznických kontaktních centrech, řídící pracovníci v oblasti
obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech, specialisté v oblasti reklamy a marketingu,
průzkumu trhu, všeobecní administrativní pracovníci
Vysokoškolské vzdělání: řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných
oblastech, lékaři specialisté
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