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NEZAMĚSTNANOST V ÚSTECKÉM KRAJI - ŘÍJEN 2011
Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji k 31. 10. 2011 meziměsíčně klesla o 0,10 % na hodnotu
12,28 %. Její pokles byl zaznamenán ve čtyřech okresech kraje, největší v okrese Most (-0,72). Nárůst
evidovaly zbývající tři okresy, nejvyšší v okrese Louny (0,26). Ve srovnání s loňským říjnem je míra
nezaměstnanosti nižší o 0,51 % (10/2010 - 12,79 %).
V evidenci úřadů práce bylo k 31. 10. 2011 celkem 55 435 uchazečů o zaměstnání, což je o 247
osob méně než ke konci září. Počet uchazečů klesl ve čtyřech okresech kraje, nejvíce v okrese Děčín (-185),
nárůst byl zaznamenán ve třech okresech, největší v okrese Louny (100). V meziročním srovnání jde o
pokles 1 580 uchazečů o zaměstnání (10/2010 - 57 015).
Z celkového počtu nezaměstnaných uchazečů je 53 680 dosažitelných, kterých v meziměsíčním
srovnání 307 ubylo. Meziročně se jedná o pokles o 2 007 uchazečů (10/2010 - 55 687).
V říjnu 2011 se na úřady práce v kraji přišlo nově zaevidovat 5 514 uchazečů. To znamená, že se
v průběhu měsíce zaevidovalo o 1 608 občanů méně než v průběhu září. Srovnal se tak zářijový boom
způsobený přílivem nových uchazečů o zaměstnání po skončení letních prázdnin. Zároveň úřady práce
vyřadily z evidence 5 761 uchazečů, tj. o 1 443 méně než v předchozím měsíci, z toho ověřeně nastoupilo do
nového zaměstnání nejméně 3 490, tj. o 579 uchazečů méně než v září letošního roku.
Počet absolventů oproti minulému měsíci stoupl o 43 na 2 745. Nárůst počtu absolventů byl
zaznamenán ve čtyřech okresech kraje, největší v okresech Ústí nad Labem (66), pokles evidovaly ve třech
okresech, nejvyšší v okrese Most (-19). Právě nárůst počtu absolventů v okrese Ústí nad Labem výrazně
zkresluje vývoj v ostatních okresech, kde byl počet absolventů poměrně stabilizovaný. V meziročním
srovnání je absolventů o 210 méně (10/2010 - 2 955). Počet mladistvých se meziměsíčně zvýšil o 2 na
hodnotu 792. Ve všech okresech došlo pouze k mírným meziměsíčním posunům, největší nárůst byl v okrese
Chomutov (5) a největší pokles v okrese Děčín (-8). V porovnání s loňskem je mladistvých o 58 méně
(10/2010 - 850).
Počet osob se zdravotním postižením v evidenci úřadů práce se v říjnu ve srovnání s předchozím
měsícem zvýšil o 44 na stávajících 7 052. Nárůst byl zaznamenán ve čtyřech okresech Ústeckého kraje,
největší v okrese Chomutov (35), pokles ve třech okresech kraje, největší v okrese Teplice (-21). Meziročně
se jedná o pokles 210 osob (10/2010 - 7 262).
K 31. 10. 2011 bylo celkem úřady práce v Ústeckém kraji registrováno 2 541 volných pracovních
míst. Ve srovnání se zářím se jedná o pokles 26 míst. Snížení počtu evidovaných míst bylo zaznamenáno
v pěti okresech kraje, největší v okrese Děčín (-26), nárůst evidovali v okresech Teplice (20) a Ústí nad
Labem (56). V meziročním srovnání se jedná o nárůst 289 míst (10/2010 - 2 252). V říjnu došlo
meziměsíčně k mírnému navýšení počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo na 21,82 (9/2011 - 21,69),
meziročně se však jedná o pokles (10/2010 - 25,31). Z tohoto pohledu je situace nejhorší v okrese Děčín
(42,55), nejlépe je na tom dlouhodobě okres Litoměřice (8,66).
Na mírném poklesu míry nezaměstnanosti se společnou měrou podílí úbytek počtu uchazečů o
zaměstnání v evidenci úřadu práce, včetně dosažitelných, a nárůst pracovní síly platné pro 4. Q. 2011.
Zároveň její vývoj v průběhu podzimních měsíců zrcadlově kopíruje vývoj v roce 2010.
V Ústí nad Labem dne 4. 11. 2011
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