ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
krajská pobočka v Ostravě

Vývoj nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji v dubnu 2013
Ke konci dubna 2013 se v Moravskoslezském kraji snížil o 2 345 počet evidovaných
uchazečů o zaměstnání. Zároveň poklesl na 9,8 % i podíl nezaměstnaných osob. Již
třetí měsíc v řadě pomalu roste počet volných pracovních míst a k 30. dubnu t. r. jich
v registrech kontaktních pracovišť ÚP ČR v MSK bylo celkem 3 597.
Oproti letošnímu březnu poklesl o 2 345 na celkových 85 002 počet registrovaných lidí
bez práce v MSK. Toto snížení bylo ovlivněno nejen opožděným rozjezdem sezónních prací
v zemědělství a lesnictví, ale i zvýšenou podporou tvorby pracovních míst v rámci nástrojů
aktivní politiky zaměstnanosti. V meziročním srovnání se však počet evidovaných
nezaměstnaných osob zvýšil o 10 091 (tabulka č. 1). Nezaměstnanost meziměsíčně poklesla
ve všech okresech našeho kraje, nejvíce v bruntálském (-631 osob) a opavském
(-621) okrese.
Podíl nezaměstnaných osob v MSK, který vycházel z 82 320 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku 15 - 64 let, se snížil o 0,2 procentního bodu na 9,8 %. V porovnání
s březnem t. r. tento podíl poklesl nejvíce v okrese Bruntál (-0,9 p. b.) a Opava (-0,5), naproti
tomu nárůst byl vykázán v okrese Karviná (+0,1 p. b.).
Na kontaktních pracovištích ÚP ČR v našem kraji se v měsíci dubnu nově zaevidovalo
6 245 osob (tabulka č. 2). Bylo to více, a to jak ve srovnání s březnem letošního roku (+287
osob), tak i meziročně (+250).
Evidenci na kontaktních pracovištích ÚP ČR v MSK ukončilo v dubnu celkem 8 590
osob. Oproti loňskému dubnu to bylo o 717 osob méně, meziměsíčně však došlo k nárůstu
o 2 399 osob. Do nového zaměstnání nastoupilo nebo začalo podnikat 5 201 (tj. 60,5 %)
osob z celkového počtu uchazečů s ukončenou evidencí. Sankčně bylo v našem kraji
vyřazeno 113 osob, tj. 1,3 % ze všech uchazečů, kteří ukončili evidenci.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci mělo koncem dubna 16 309
uchazečů o zaměstnání, tj. 19,2 % všech registrovaných lidí bez práce v našem kraji.
Celkový počet volných pracovních míst v registrech kontaktních pracovišť ÚP ČR
v MSK se zvýšil o 83 na úhrnných 3 597. Největší nárůst zaznamenal okres Ostrava (+146
míst). V meziročním srovnání bylo v našem kraji o 706 míst méně.
Na jedno volné pracovní místo v našem kraji tak připadalo 23,6 uchazečů
o zaměstnání. Nejvíce uchazečů na jedno místo tradičně připadalo v okrese Bruntál (61,5),
naopak nejméně v okrese Ostrava (12,7).

Aktivní politika zaměstnanosti
Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě podpořila během dubna prostřednictvím nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti vytvoření celkem 1 108 pracovních míst (tabulka č. 3), přičemž
nejvíce z nich bylo v rámci veřejně prospěšných prací (746) a společensky účelných
pracovních míst (358). Od počátku tohoto roku tak bylo finančně podpořeno celkem 2 103
pracovních příležitostí. Rekvalifikaci v dubnu v MSK zahájilo 415 uchazečů a zájemců
o zaměstnání a od ledna do dubna letošního roku jich pak bylo celkově 1 370. Do zvolené
rekvalifikace vstoupilo dalších 383 uchazečů a zájemců o zaměstnání a od začátku letošního
roku jich bylo celkem 1 158.

Další informace z trhu práce
V průběhu dubna byla Krajské pobočce ÚP ČR v Ostravě nahlášena hromadná propouštění
třemi zaměstnavateli se sídlem v našem kraji, která se týkala celkem 71 zaměstnanců na
pracovištích v MSK.
V Ostravě 10.05.2013

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

30.04.2012 31.03.2013 30.04.2013
74 911
87 347
85 002
36 352
40 053
39 708
3 740
5 134
5 096
9 181
9 187
9 006

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

8,3

84 608
10,0

82 320
9,8

4 303
17,4

3 514
24,9

3 597
23,6

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)

duben
2012

březen
2013

duben
2013

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

5 995
9 307
6 031

5 958
6 191
2 999

6 245
8 590
5 201

- z toho umístění (úřady práce + jinak)

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
duben
duben
ukazatel (celkový počet)
2012
2013
30.04.2012 30.04.2013
pracovní místa podpořená v rámci APZ
veřejně prospěšné práce (VPP)
0
ESF - VPP1)
260
společensky účelná prac. místa (SÚPM)
196
1)
ESF - SÚPM
18
SÚPM - samostatně výděleč. činnost (SVČ)
43
chrán. prac. místa - SVČ osob se ZP
0
chrán. prac. místa zřízená zaměstnavateli
0
pracovní místa podpořená v rámci APZ
517
celkem
rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání
uchazeči a zájemci
548
zařazení do rekvalifikací vč. ESF
uchazeči a zájemci,
59
kteří zahájili zvolenou rekvalifikaci
1) spolufinancováno převážně z Evropského sociálního fondu
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0
746
1
326
31
1
3

8
394
238
24
59
0
5

18
1 248
98
651
76
3
9

1 108

728

2 103

415

1 317

1 370

383

124

1 158

3. Nejčastější zastoupení volných pracovních míst podle dosaženého vzdělání
Okres Bruntál
Základní vzdělání: pracovníci ostrahy, operátoři telefonních panelů, číšníci a servírky
Střední vzdělání s výučním listem: kuchaři, zedníci, řidiči nákladních automobilů,
pracovníci ostrahy, řezníci a uzenáři, vedoucí v prodejnách, prodavači, dělníci výkopových
prací
Střední vzdělání s maturitou: pracovníci v pojišťovnictví, obchodní zástupci,
fyzioterapeuti, technici v průmyslových oborech, kuchaři, řidiči nákladních automobilů
Vysokoškolské vzdělání: lékaři, specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví

Okres Frýdek-Místek
Základní vzdělání: uklízeči veřejných prostranství, čističi kanalizací a příbuzní pracovníci,
pomocníci v kuchyni, kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři, svářeči, řezači
plamenem a páječi
Střední vzdělání s výučním listem: obsluha důlních zařízení (včetně horníků), pracovníci
ostrahy a bezpečnostních agentur, číšníci a servírky, kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní
kuchaři, obchodní zástupci, seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě
dřevoobráběcích), svářeči, řezači plamenem a páječi, nástrojaři a příbuzní pracovníci,
kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech, prodavači v prodejnách, figuranti, dělníci
výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl
Střední vzdělání s maturitou: finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté,
obchodní zástupci, zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři, obchodní
makléři, recepční v hotelích, strojírenští technici, zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení
Vysokoškolské vzdělání: technici v ostatních průmyslových oborech, specialisté ve
výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech, praktičtí lékaři, farmaceuti, učitelé na 1. stupni
základních škol, programátoři počítačových aplikací

Okres Karviná
Základní vzdělání: operátoři telefonních panelů, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve
službách, pracovníci poštovního provozu, pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti,
pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, obsluha důlních zařízení (horníci), uklízeči
a pomocníci v kancelářích, hotelích, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních
vozidel, pomocní pracovníci údržby budov
Střední vzdělání s výučním listem: šičky, vyšívači, zedníci, číšníci a servírky, obchodní
zástupci, podlaháři a obkladači, nástrojaři a příbuzní pracovníci, kuchaři, pokrývači,
instalatéři, stavební zámečníci a stavební klempíři, mechanici a opraváři motorových
vozidel, pomocní pracovníci ve výrobě, odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, operátoři
telefonních panelů, prodavači v prodejnách, pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy, svářeči,
řezači plamenem a páječi, montéři a opraváři elektrických vedení, řidiči nákladních
automobilů, tahačů a speciálních vozidel
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci, zprostředkovatelé služeb, operátoři
telefonních panelů, všeobecní administrativní pracovníci, odborní pracovníci v oblasti
pojišťovnictví
Vysokoškolské vzdělání: lékaři specialisté, učitelé na středních školách (kromě
odborných předmětů), konzervatořích, učitelé na 2. stupni základních škol
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Okres Nový Jičín
Základní vzdělání: pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy, pracovníci v oblasti osobních
služeb jinde neuvedení, krejčí, kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři, manipulační
dělníci ve výrobě,
Střední vzdělání s výučním listem: svářeči, řezači plamenem a páječi, kuchaři (kromě
šéfkuchařů), operátoři telefonních panelů, číšníci, servírky a barmani, seřizovači a obsluha
číslicově řízených strojů, obsluha strojů a zařízení, montéři
Střední vzdělání s maturitou: techničtí a odborní pracovníci, mechanici a opraváři
leteckých motorů a zařízení, obchodní referenti
Vysokoškolské vzdělání: farmaceuti, techničtí a odborní pracovníci, odborní
administrativní pracovníci a asistenti

Okres Opava
Základní vzdělání: pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, svářeči, řezači
plamenem a páječi, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech, dělníci v oblasti
výstavby budov, zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb, řidiči nákladních
automobilů, tahačů a speciálních vozidel, ostatní pomocní pracovníci ve výrobě
Střední vzdělání s výučním listem: kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři,
instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři, nástrojaři a příbuzní
pracovníci, seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích), svářeči,
řezači plamenem a páječi, zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb, prodavači
v prodejnách, podlaháři a obkládači, číšníci a servírky, tesaři a stavební truhláři, mechanici
a opraváři motorových vozidel, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel,
obchodní zástupci
Střední vzdělání s maturitou: úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví,
strojírenští technici, odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, realitní
makléři
Vysokoškolské vzdělání: lékaři specialisté, zubní lékaři

Okres Ostrava
Základní vzdělání: svářeči, řezači plamenem a páječi, pracovníci ostrahy
a bezpečnostních agentur, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách, řidiči
nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, pomocní pracovníci ve výrobě, řidiči
osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři
Střední vzdělání s výučním listem: pomocní pracovníci ve výrobě, obchodní zástupci,
nástrojaři a příbuzní pracovníci, svářeči, řezači plamenem a páječi, pracovníci
v zákaznických kontaktních centrech, zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb,
seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích), pracovníci ostrahy
a bezpečnostních agentur, operátoři telefonních panelů, finanční a investiční poradci
a příbuzní specialisté, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, číšníci
a servírky, prodejci po telefonu, instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a klempíři,
elektromechanici, mechanici a opraváři motorových vozidel
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci, finanční a investiční poradci a příbuzní
specialisté, operátoři telefonních panelů, finanční analytici a specialisté v peněžnictví
a pojišťovnictví, všeobecní administrativní pracovníci, řídící pracovníci v oblasti obchodu,
marketingu a v příbuzných oblastech, specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu
trhu, technici v průmyslových oborech, seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě
dřevoobráběcích)
Vysokoškolské vzdělání: technici v průmyslových oborech, lékaři specialisté, lektoři
jazyků
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