„VEŘ“
NEZAMĚSTNANOST V ÚSTECKÉM KRAJI - ČERVENEC 2011

Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji k 31. 7. 2011 ve srovnání s červnem 2011 stoupla o 0,20 %
na hodnotu 12,55 %. Její nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje, největší v okrese Louny (0,50 %),
nejmenší v okrese Most (0,01 %). Ve srovnání s loňským červencem je míra nezaměstnanosti nižší o 0,57 %
(7/2010 - 13,12 %).
V evidenci úřadů práce bylo k 31. 7. 2011 celkem 56 207 uchazečů o zaměstnání, což je o 592 osob
více než ke konci června. Počet evidovaných uchazečů vzrostl ve všech okresech kraje. Největší nárůst
uchazečů byl v okrese Teplice (122), nejmenší v okrese Litoměřice (51). V meziročním srovnání jde o
pokles 1 737 uchazečů o zaměstnání (7/2010 - 57 944).
Z celkového počtu nezaměstnaných uchazečů je 54 728 dosažitelných, kterých v meziměsíčním
srovnání 1 058 přibylo. Ke zvýšení počtu dosažitelných uchazečů došlo ve všech okresech. Největší nárůst
dosažitelných uchazečů byl v okrese Teplice (190), nejmenší v okrese Ústí nad Labem (126). V meziročním
srovnání se jedná o pokles o 2 397 uchazečů (7/2010 - 57 125).
V červenci 2011 se na úřady práce v kraji přišlo nově zaevidovat 5 703 uchazečů. To znamená, že
se v průběhu měsíce nově zaevidovalo o 1 242 občanů více než v průběhu června. Zároveň úřady práce
vyřadily z evidence 5 111 uchazečů, tj. o 451 méně než v předchozím měsíci, z toho ověřeně nastoupilo do
nového zaměstnání nejméně 3 049, tj. o 57 uchazečů méně než v červnu letošního roku.
Počet absolventů oproti minulému měsíci klesl o 52 na 1 600. Pokles počtu absolventů byl
zaznamenán ve většině okresů kraje s výjimkou Chomutova a Litoměřic. V Chomutově došlo k poklesu (20)
a v Litoměřicích zůstal stav stejný. Největší pokles byl v okrese Ústí nad Labem (31), nejmenší pak v okrese
Louny (1). V meziročním srovnání je absolventů o 37 méně (7/2010 - 1 637). Počet mladistvých se
meziměsíčně snížil o 29 na hodnotu 887. Pokles mladistvých byl zaznamenán ve většině okresů kraje s
výjimkou Chomutova (+1) a Litoměřic (+3). V porovnání s předchozím rokem je mladistvých o 74 méně
(7/2010 - 961).
Počet osob se zdravotním postižením v evidenci úřadů práce se v červenci ve srovnání
s předchozím měsícem snížil o 32 na stávajících 7 434. Pokles byl zaznamenán ve většině okresů Ústeckého
kraje s výjimkou Chomutova (+10) a Teplic (+29). Největší pokles byl v okrese Litoměřice (25), nejmenší
v okresech Louny (8) a Most (8). Meziročně se jedná o nárůst 122 osob (7/2010 - 7 312).
K 31. 7. 2011 bylo celkem úřady práce v Ústeckém kraji registrováno 2 655 volných pracovních
míst. Ve srovnání s červnem se jedná o nárůst 56 VPM. Zvýšení počtu VPM bylo zaznamenáno ve čtyřech
okresech kraje. V ostatních okresech došlo ke snížení počtu VPM. Největší nárůst byl v okrese Most (39),
nejmenší v Děčíně (12). V meziročním srovnání se jedná o nárůst 668 VPM (7/2010 - 1 987). V červenci
došlo meziměsíčně ke snížení počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo na 21,17 (6/2011 - 21,40),
meziročně se také jedná o pokles (7/2010 – 29,16). Z tohoto pohledu je situace stabilně nejhorší v okrese
Děčín (38,75), nejlépe je na tom okres Litoměřice (8,22).
Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji v uplynulém měsíci, poprvé v tomto roce, stoupla. Je
obvyklým jevem, že v měsíci červenci dochází k snížení počtu vyřazených uchazečů o zaměstnání a těch,
kteří prokazatelně nastoupili do zaměstnání. Celkový počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání se nám
také částečně zvyšuje ukončením většiny rekvalifikací po dobu prázdnin.
V Ústí nad Labem dne 5. 8. 2011
Zpracovali: Ing. J. Joni, Bc. M. Tuček

