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NEZAMĚSTNANOST V ÚSTECKÉM KRAJI - SRPEN 2011
Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji k 31. 8. 2011 meziměsíčně klesla o 0,11 % na hodnotu
12,44 %. Její pokles byl zaznamenán ve čtyřech okresech kraje, největší v okresech Louny (0,40 %) a Děčín
(0,31 %). Mírný nárůst registrovali v okresech Chomutov (0,05 %), Most (0,03 %) a Teplice (0,03 %). Ve
srovnání s loňským srpnem je míra nezaměstnanosti nižší o 0,51 % (8/2010 - 12,95 %).
V evidenci úřadů práce bylo k 31. 8. 2011 celkem 55 764 uchazečů o zaměstnání, což je o 443 osob
méně než ke konci července. Vývoj počtu evidovaných uchazečů kopíruje vývoj míry nezaměstnanosti, což
znamená, že největší pokles uchazečů byl v okresech Louny (198) a Děčín (166), největší nárůst v okrese
Chomutov (37). V meziročním srovnání jde o pokles 1 823 uchazečů o zaměstnání (8/2010 - 57 587).
Z celkového počtu nezaměstnaných uchazečů je 54 258 dosažitelných, kterých v meziměsíčním
srovnání 470 ubylo. Meziročně se jedná o pokles o 2 125 uchazečů (8/2010 - 56 383).
V srpnu 2011 se na úřady práce v kraji přišlo nově zaevidovat 5 099 uchazečů. To znamená, že se
v průběhu měsíce zaevidovalo o 604 občanů méně než v průběhu července. Zároveň úřady práce vyřadily
z evidence 5 542 uchazečů, tj. o 431 více než v předchozím měsíci, z toho ověřeně nastoupilo do nového
zaměstnání nejméně 3 125, tj. o 76 uchazečů více než v červenci letošního roku.
Počet absolventů oproti minulému měsíci stoupl o 306 na 1 906. Nárůst počtu absolventů byl
zaznamenán ve všech okresech kraje, největší v okresech Most (75) a Teplice (73), nejmenší v okresech
Děčín (23) a Ústí nad Labem (19). V meziročním srovnání je absolventů o 104 méně (8/2010 - 2 010). Počet
mladistvých se meziměsíčně snížil o 60 na hodnotu 827. Jejich pokles byl zaznamenán ve většině okresů
kraje s výjimkou Děčína, kde došlo k nárůstu o 4 mladistvé. Největší pokles byl v okresech Most (16),
Teplice (15) a Ústí nad Labem (14). V porovnání s loňskem je mladistvých o 54 méně (8/2010 - 881).
Počet osob se zdravotním postižením v evidenci úřadů práce se v srpnu ve srovnání s předchozím
měsícem snížil o 180 na stávajících 7 254. Pokles byl zaznamenán ve všech okresech Ústeckého kraje,
největší v Děčíně (50) a Ústí nad Labem (46), nejmenší v okrese Most (4). Meziročně se jedná o nárůst 16
osob (8/2010 - 7 238).
K 31. 8. 2011 bylo celkem úřady práce v Ústeckém kraji registrováno 2 860 volných pracovních
míst. Ve srovnání s červencem se jedná o nárůst 205 míst. Zvýšení počtu evidovaných míst bylo
zaznamenáno ve většině okresů kraje s výjimkou Teplic, kde počet míst o 2 poklesl. Největší nárůst
hlášených pracovních míst byl v okresech Most (93) a Děčín (42). V meziročním srovnání se jedná o nárůst
874 míst (8/2010 - 1 986). V srpnu došlo meziměsíčně ke snížení počtu uchazečů na jedno volné pracovní
místo na 19,50 (7/2011 - 21,17), meziročně se také jedná o pokles (8/2010 - 29,00). Z tohoto pohledu je
situace stabilně nejhorší v okresech Teplice (32,46) a Děčín (32,45), nejlépe je na tom dlouhodobě okres
Litoměřice (7,84).
V průběhu měsíce srpna došlo k mírnému poklesu počtu uchazečů v evidenci úřadů práce
v Ústeckém kraji, počtu dosažitelných uchazečů, mladistvých, osob se zdravotním postižením i míry
nezaměstnanosti. Počet volných pracovních míst lehce stoupl stejně jako počet uchazečů zařazených do
rekvalifikačních kurzů. Nejvýznamnější pohyby zaznamenali absolventi, u kterých došlo meziměsíčně
k významnému nárůstu. Jedná se o každoročně se opakující jev, kdy v průběhu srpna, a především září,
dochází k prudkému nárůstu počtu absolventů v evidenci úřadů práce. S koncem letních měsíců se hlásí do
evidence letošní absolventi, kteří doposud užívali posledních školních prázdnin.
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