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Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji k 30. 6. 2012 meziměsíčně klesla o 0,14 % na hodnotu
12,81 %. Její pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Největší pokles byl zaznamenán v okresech
Most (-0,36 %) a Louny (-0,16 %). Ve srovnání s loňským rokem je míra nezaměstnanosti vyšší o 0,46 %
(6/2011 - 12,35 %).
V evidenci úřadu práce bylo k 30. 6. 2012 celkem 57 410 uchazečů o zaměstnání, což je o 615 osob
méně než ke konci května. Počet uchazečů klesl ve všech okresech Ústeckého kraje, nejvíce v okrese Most
(-224) a nejméně v okrese Teplice (-21). V meziročním srovnání se jedná o nárůst 1 795 uchazečů o
zaměstnání (6/2011 - 55 615).
Z celkového počtu nezaměstnaných uchazečů je 55 764 dosažitelných, kterých v meziměsíčním
srovnání 630 ubylo. Meziročně se jedná o nárůst 2 094 uchazečů (6/2011 – 53 670).
V červnu 2012 se na Krajské pobočce v Ústí nad Labem přišlo nově zaevidovat 3 132 uchazečů. To
znamená, že se v průběhu měsíce zaevidovalo o 504 občanů méně než v průběhu května. Zároveň bylo
vyřazeno z evidence 3 747 uchazečů, tj. o 1 136 méně než v předchozím měsíci, z toho ověřeně nastoupilo
do nového zaměstnání nejméně 2 169, tj. o 881 uchazečů méně než v květnu.
Počet absolventů oproti minulému měsíci klesl o 321 na současných 1 326. K poklesu počtu
absolventů došlo ve všech okresech kraje, přičemž největší byl v okresech Ústí nad Labem (-73) a Děčín (73) a nejmenší v okrese Chomutov (-7). V meziročním srovnání je absolventů o 326 méně (6/2011 – 1 652).
Počet mladistvých se meziměsíčně snížil o 12 na hodnotu 788. K poklesu došlo ve čtyřech okresech kraje,
největšímu v okrese Most (-10), k největšímu nárůstu došlo v okrese Litoměřice (8). V porovnání s loňskem
je mladistvých o 128 méně (6/2011 - 916).
Počet osob se zdravotním postižením v evidenci úřadu práce se v červnu ve srovnání s předchozím
měsícem zvýšil o 7 na 7 015. Nárůst byl zaznamenán ve třech okresech, největší v okrese Děčín (28).
K největšímu poklesu došlo v okrese Louny (-15). Meziročně se jedná o pokles 451 osob (6/2011 - 7 466).
K 30. 6. 2012 bylo v Ústeckém kraji registrováno 2 261 volných pracovních míst. Ve srovnání s
květnem se jedná o pokles 109 míst. K poklesu počtu míst došlo ve čtyřech okresech kraje, největšímu
v okrese Litoměřice (-127). Největší nárůst byl evidován v okrese Most (59). V meziročním srovnání se
jedná o pokles 338 míst (6/2011 - 2 599). V červnu došlo meziměsíčně ke zvýšení počtu uchazečů na jedno
volné pracovní místo na 25,39 (5/2012 – 24,48). Z tohoto pohledu je situace nejhorší v okrese Teplice
35,07), nejlépe je na tom dlouhodobě okres Litoměřice (18,63).
Z hlediska míry nezaměstnanosti i počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání pokračuje příznivý
vývoj započatý v jarních měsících letošního roku. Ve srovnání s předchozím měsícem se situace na trhu
práce v Ústeckém kraji mírně zlepšila. Ve všech okresech již probíhají sezónní práce, které se nemalou
měrou na tomto zlepšení podílejí.
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