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Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji k 31. 5. 2011 ve srovnání s dubnem 2011 klesla o 0,48 %
na hodnotu 12,51 %. Její pokles byl zaznamenán ve všech okresech Ústeckého kraje. Největší pokles byl
v okrese Děčín (0,91 %), nejmenší v okrese Most (0,18 %). Ve srovnání s květnem loňského roku je míra
nižší o 0,67 % (5/2010 - 13,18 %).
V evidenci úřadů práce bylo k 31. 5. 2011 celkem 56 716 uchazečů o zaměstnání, což je o 1 792
osob méně než ke konci dubna. Počet evidovaných uchazečů klesl ve všech okresech kraje. Největší pokles
uchazečů byl v okrese Děčín (550), nejmenší v okrese Most (84). V meziročním srovnání jde o pokles 2 434
uchazečů o zaměstnání (5/2010 - 59 150).
Z celkového počtu nezaměstnaných uchazečů je 54 364 dosažitelných, kterých v meziměsíčním
srovnání ubylo 2 087. Ke snížení počtu dosažitelných uchazečů došlo ve všech okresech kraje. Největší
pokles dosažitelných uchazečů byl v okresech Děčín (599), nejmenší v okrese Most (103). V meziročním
srovnání se jedná o pokles o 3 018 uchazečů (5/2010 - 57 382).
V květnu 2011 se na úřady práce v kraji přišlo nově zaevidovat 4 521 uchazečů. To znamená, že se
v průběhu měsíce nově zaevidovalo o 75 občanů méně než v průběhu dubna. Zároveň úřady práce vyřadily
z evidence 6 313 uchazečů, tj. o 677 méně než v předchozím měsíci, z toho ověřeně nastoupilo do nového
zaměstnání nejméně 3 865, tj. o 954 uchazečů méně než v dubnu letošního roku.
Počet absolventů oproti minulému měsíci klesl o 360 na 2 043. Pokles počtu absolventů byl
zaznamenán ve všech okresech kraje. Největší pokles byl v okrese Děčín (85), nejmenší pak v okresech
Teplice (38) a Most (37). V průběhu května dochází tradičně k významnému poklesu počtu absolventů
v evidenci ÚP, který obvykle pokračuje i v následujících měsících. V meziročním srovnání je absolventů o
29 více (5/2010 - 2 014). Počet mladistvých meziměsíčně stoupl o 4 na hodnotu 964. Nárůst mladistvých byl
zaznamenán v pěti okresech, největší v okrese Chomutov (11). K poklesu došlo v okresech Louny (8) a
Teplice (13). V porovnání s předchozím rokem je mladistvých o 60 méně (5/2010 - 1 024).
Počet osob se zdravotním postižením v evidenci úřadů práce se v květnu ve srovnání s předchozím
měsícem snížil o 65 na stávajících 7 551. Pokles byl zaznamenán ve všech okresech Ústeckého kraje.
Největší pokles byl v okrese Litoměřice (21), nejmenší v okrese Chomutov (2). Meziročně se jedná o nárůst
88 osob (5/2010 - 7 463).
K 31. 5. 2011 bylo celkem úřady práce v Ústeckém kraji registrováno 2 603 volných pracovních
míst. Ve srovnání s dubnem se jedná o nárůst 165 VPM. Nárůst počtu VPM byl zaznamenán v pěti okresech
kraje, největší v okrese Teplice (86). V okrese Litoměřice došlo k úbytku (3) nahlášených VPM a v okrese
Louny se počet těchto míst meziměsíčně nezměnil. V meziročním srovnání se jedná o nárůst 731 VPM
(5/2010 - 1 872). V květnu došlo meziměsíčně ke snížení počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo
na 21,82 (4/2011 - 24,00), meziročně se také jedná o pokles (5/2010 - 31,60). Z tohoto pohledu je situace
stabilně nejhorší v okrese Děčín (42,39), nejlépe je na tom okres Litoměřice (8,65).
Z hlediska míry nezaměstnanosti i počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání pokračuje příznivý
vývoj započatý v zimních měsících letošního roku. Ve srovnání s předchozím měsícem i rokem se situace na
trhu práce v Ústeckém kraji mírně zlepšila. Ve všech okresech se již naplno rozběhly sezónní práce, které se
nemalou měrou na tomto zlepšení podílejí, a příznivě se na vývoji míry nezaměstnanosti projevil i nárůst
počtu uchazečů o zaměstnání zařazených do rekvalifikačních kurzů pořádaných jednotlivými kontaktními
pracovišti v kraji.
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