ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
krajská pobočka v Ostravě

Vývoj nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji v říjnu 2013
Po tříměsíčním nepřetržitém nárůstu poklesl k 31.10.2013 počet evidovaných
uchazečů o zaměstnání v Moravskoslezském kraji o 400, přičemž podíl registrovaných
lidí bez práce stagnoval na hodnotě z konce září, a to na 9,8 %. V registrech
kontaktních pracovišť ÚP ČR v MSK se již čtvrtý měsíc v řadě snížil počet volných
pracovních míst a koncem října jich tak bylo k dispozici pouze 3 027.
V porovnání s letošním zářím se o 400 snížil počet evidovaných nezaměstnaných osob
v MSK na celkových 84 580. Naproti tomu se meziročně počet lidí bez práce v našem kraji
zvýšil o 9 161 (tabulka č. 1). Největší meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán
v okresech Nový Jičín (-169 osob), Opava (-149) a Karviná (-146 osob).
Podíl nezaměstnaných osob v MSK, který se v říjnu počítal z 81 786 dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let, se zastavil na hodnotě z předchozího měsíce,
a to na 9,8 %. V porovnání se zářím t. r. tento podíl nejvíce poklesl v novojičínském
a opavském okrese (shodně -0,2 p. b.).
Na kontaktních pracovištích ÚP ČR v našem kraji se během října nově zaregistrovalo
6 083 osob (tabulka č. 2). Oproti letošnímu září bylo nově evidováno o 3 026 osob méně,
meziročně to však bylo jen o 884 osob méně.
V průběhu října ukončilo evidenci na kontaktních pracovištích ÚP ČR v MSK celkem
6 483 uchazečů o zaměstnání, což byla, po říjnu 1996, druhá nejnižší hodnota v tomto
měsíci za dobu sledování od roku 1995. V meziročním srovnání to bylo o 250 osob méně
a oproti letošnímu září méně až o 1 500 osob. Do nového zaměstnání nastoupilo nebo
začalo podnikat 2 650 osob, tj. 40,9 % z celkového počtu uchazečů s ukončenou evidencí,
což je v tomto měsíci v absolutním i podílovém vyjádření nejnižší hodnota za celou dobu
sledování. Sankčně bylo v MSK vyřazeno 102 osob, tj. 1,6 % ze všech nezaměstnaných,
kteří ukončili evidenci.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci mělo koncem října 13 725
registrovaných lidí bez práce, tj. 16,2 % všech uchazečů o zaměstnání v našem kraji.
V registrech kontaktních pracovišť ÚP ČR v MSK došlo celkově k dalšímu snížení již
tak nedostatečného počtu volných pracovních míst, a to o 222 na celkových 3 027.
Nejvíce pracovních míst ubylo v ostravském okrese (-127 míst). Oproti loňskému říjnu bylo
v našem kraji až o 1 638 míst méně.
Na jedno volné pracovní místo v MSK tak připadalo již 27,9 uchazečů o zaměstnání.
Netradičně nejvíce uchazečů na jedno místo zaznamenal opět okres Karviná (56,7), naopak
nejméně okres Nový Jičín (15,3).
Aktivní politika zaměstnanosti
Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě podpořila v průběhu října prostřednictvím nástrojů
a opatření aktivní politiky zaměstnanosti vznik celkem 536 pracovních míst (tabulka č. 3).
Nejpočetněji z nich, a to 406, bylo společensky účelných pracovních míst, a dále pak 122
míst v rámci veřejně prospěšných prací. Za deset měsíců letošního roku tak bylo finančně
podpořeno celkem 5 120 pracovních příležitostí. Během října v našem kraji nově zahájilo
rekvalifikaci 979 uchazečů a zájemců o zaměstnání a od začátku tohoto roku jich pak bylo

dohromady 6 017. Do zvolené rekvalifikace pak z tohoto celkového počtu letos nastoupilo
2 986 uchazečů a zájemců o zaměstnání.

Další informace z trhu práce
Hromadná propouštění nahlášena v měsíci říjnu Krajské pobočce ÚP ČR v Ostravě se týkala
2 firem se sídlem v našem kraji a celkem 339 zaměstnanců na pracovištích v MSK.
V Ostravě 08.11.2013

Ing. arch. Yvona Jungová
ředitelka

Zpracovaly: Ing. Piskořová a Ing. 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

31.10.2012 30.09.2013 31.10.2013
75 419
84 980
84 580
38 068
41 824
41 565
5 147
6 058
6 021
8 926
8 823
8 796

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

8,5

82 438
9,8

81 786
9,8

4 665
16,2

3 249
26,2

3 027
27,9

1) údaj používaný pro výpočet nového ukazatele registrované nezaměstnanosti (k dispozici od
listopadu 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)

říjen
2012

září
2013

říjen
2013

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

6 967
6 733

9 109
7 983

6 083
6 483

- z toho umístění (úřady práce + jinak)

2 910

4 060

2 650

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
říjen
říjen
ukazatel (celkový počet)
2012
2013
31.10.2012 31.10.2013
pracovní místa podpořená v rámci APZ
veřejně prospěšné práce (VPP)
0
ESF - VPP1)
75
společensky účelná prac. místa (SÚPM)
163
1)
ESF - SÚPM
0
SÚPM - samostatně výděleč. činnost (SVČ)
37
chrán. prac. místa - SVČ osob se ZP
0
chrán. prac. místa zřízená zaměstnavateli
12
pracovní místa podpořená v rámci APZ
287
celkem
rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání
uchazeči a zájemci
615
zařazení do rekvalifikací vč. ESF
uchazeči a zájemci,
136
kteří zahájili zvolenou rekvalifikaci vč. ESF
1) spolufinancováno převážně z Evropského sociálního fondu
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0
122
142
218
46
1
7

8
956
1 077
42
196
2
25

106
2 075
773
1 819
295
6
46

536

2 306

5 120

550

3 327

3 031

429

729

2 986

3. Nejčastější zastoupení volných pracovních míst podle dosaženého vzdělání
Okres Bruntál
Základní vzdělání: pracovníci ostrahy, švadleny a šičky, uklízeči, prodavači
Střední vzdělání s výučním listem: seřizovači, kuchaři, číšníci a servírky, řidiči
nákladních automobilů, svářeči, šéfkuchaři, obsluha lanovek a lyžařských vleků, obchodní
zástupci, vedoucí v prodejnách, strojírenští technici, zpracovatelé masa a ryb
Střední vzdělání s maturitou: obchodní zástupci, odborní pracovníci v pojišťovnictví,
administrativní pracovníci, specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví, technici
v průmyslových oborech, stavební technici, fyzioterapeuti
Vysokoškolské vzdělání: lékaři, řídící pracovníci v oblasti dopravy

Okres Frýdek-Místek
Základní vzdělání: pomocní pracovníci ve výrobě, pracovníci ostrahy a bezpečnostních
agentur, operátoři telefonních panelů, řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební
výroby, pomocní pracovníci v dopravě a skladování, operátoři velínů, uklízeči veřejných
prostranství, čističi kanalizací a příbuzní pracovníci
Střední vzdělání s výučním listem: operátoři velínů, kuchaři (kromě šéfkuchařů),
pomocní kuchaři, nástrojaři a příbuzní pracovníci, ostatní pomocní pracovníci ve výrobě,
pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, svářeči, řezači plamenem a páječi,
seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích), pomocní
a nekvalifikovaní pracovníci, číšníci a servírky, zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři
suchých staveb, operátoři telefonních panelů, mechanici a opraváři motorových vozidel,
instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři
Střední vzdělání s maturitou: operátoři telefonních panelů, finanční a investiční poradci
a příbuzní specialisté, ostatní pomocní pracovníci ve výrobě, obchodní zástupci, obchodní
makléři, finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví, zprostředkovatelé
služeb, všeobecní administrativní pracovníci, úředníci v oblasti účetnictví
Vysokoškolské vzdělání: praktičtí lékaři, farmaceuti, programátoři počítačových aplikací,
řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech, zubní lékaři

Okres Karviná
Základní vzdělání: uklízeči veřejných prostranství, čističi kanalizací, operátoři telefonních
panelů, technici provozu informačních a komunikačních technologií, pracovníci ostrahy
a bezpečnostních agentur, svářeči, řezači plamenem a páječi, pomocní pracovníci ve
výrobě, pracovníci poštovního provozu kromě úředníků na přepážkách, šičky, vyšívači
Střední vzdělání s výučním listem: šičky, vyšívači, kuchaři, prodavači, zedníci,
pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy, mechanici a opraváři motorových vozidel, pomocní
pracovníci ve výrobě, operátoři telefonních panelů, odborní pracovníci v oblasti
pojišťovnictví, pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek, svářeči, řezači plamenem
a páječi
Střední vzdělání s maturitou: odborní pracovníci v oblasti bankovnictví, odborní
pracovníci v oblasti pojišťovnictví, programátoři počítačových aplikací, odborní pracovníci
v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky, úředníci v oblasti účetnictví, prodejci po
telefonu
Vysokoškolské vzdělání: programátoři počítačových aplikací, lékaři specialisté,
specialisté v oblasti průmyslového inženýrství, zubní lékaři, odborní pracovníci v oblasti
sociální práce
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Okres Nový Jičín
Základní vzdělání: pomocní dělníci ve výrobě, manipulační dělníci ve výrobě, pracovníci
v oblasti ostrahy, strážní, uklízeči veřejných prostranství, řidiči vysokozdvižných vozíků
Střední vzdělání s výučním listem: pomocní dělníci ve výrobě, technici kontroly kvality,
laboranti v průmyslových oborech, svářeči, kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři,
číšníci, servírky a barmani, obsluha strojů a zařízení, montéři, operátoři telefonních panelů,
pomocní pracovníci ve výrobě, prodavači v prodejnách, pracovníci v oblasti ochrany
a ostrahy, řidiči vysokozdvižných vozíků, nástrojaři, zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného
zdiva)
Střední vzdělání s maturitou: mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení, techničtí
a odborní pracovníci, obchodní makléři, obchodní referenti, obchodní zástupci
Vysokoškolské vzdělání: farmaceuti, techničtí a odborní pracovníci

Okres Opava
Základní vzdělání: operátoři telefonních panelů, řidiči nákladních automobilů, tahačů
a speciálních vozidel
Střední vzdělání s výučním listem: seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě
dřevoobráběcích), montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení,
kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři, zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých
staveb, nástrojaři a příbuzní pracovníci, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních
vozidel, svářeči, řezači plamenem a páječi, prodavači v prodejnách
Střední vzdělání s maturitou: odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní
zástupci, odborní pracovníci v oblasti peněžnictví, strojírenští technici
Vysokoškolské vzdělání: lékaři specialisté

Okres Ostrava
Základní vzdělání: pomocní pracovníci ve výrobě, uklízeči a pomocníci v kancelářích,
hotelích, průmyslových a jiných objektech, pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků
na přepážkách), pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, obsluha vysokozdvižných
a jiných vozíků a skladníci, dělníci v oblasti výstavby budov, ruční baliči
Střední vzdělání s výučním listem: montážní dělníci výrobků, svářeči, řezači plamenem
a páječi, pomocní pracovníci ve výrobě, finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté,
operátoři telefonních panelů, nástrojaři a příbuzní pracovníci, elektrotechnici a technici
energetici, kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři, řidiči nákladních automobilů,
tahačů a speciálních vozidel, prodejci po telefonu
Střední vzdělání s maturitou: elektrotechnici a technici energetici, finanční a investiční
poradci a příbuzní specialisté, obchodní zástupci, odborní pracovníci v oblasti
pojišťovnictví, zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři, řídící pracovníci
v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech, technici v průmyslových oborech
Vysokoškolské vzdělání: technici v průmyslových oborech, lékaři specialisté
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