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Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji k 31. 10. 2012 meziměsíčně stoupla o 0,04 % na hodnotu
13,23 %. Její nárůst byl zaznamenán ve čtyřech okresech kraje, přičemž největší nastal v okrese Chomutov
(0,35 %). Největší pokles byl evidován v okrese Most (-0,18 %). Ve srovnání s loňským rokem je míra
nezaměstnanosti vyšší o 0,95 % (10/2011 - 12,28 %).
V evidenci krajské pobočky bylo k 31. 10. 2012 celkem 58 286 uchazečů o zaměstnání, což je o 14
osob méně než ke konci září. Počet uchazečů však klesl pouze v okresech Teplice (-26) a Most (-51).
V dalších okresech došlo k mírnému nárůstu počtu uchazečů, největšímu v okrese Louny (28). V meziročním
srovnání se jedná o nárůst 2 851 uchazečů o zaměstnání (10/2011 - 55 435).
Z celkového počtu nezaměstnaných uchazečů je 56 481 dosažitelných, kterých v meziměsíčním
srovnání 90 ubylo. Meziročně se jedná o nárůst 2 801 uchazečů (10/2011 - 53 680).
V říjnu 2012 se na Krajské pobočce v Ústí nad Labem přišlo nově zaevidovat 4 879 uchazečů. To
znamená, že se v průběhu měsíce zaevidovalo o 1 255 občanů méně než v průběhu září. Zároveň bylo
vyřazeno z evidence 4 893 uchazečů, tj. o 421 méně než v předchozím měsíci, z toho ověřeně nastoupilo do
nového zaměstnání nejméně 2 020, tj. o 547 uchazečů méně než v září.
Počet absolventů oproti minulému měsíci stoupl o 258 na současných 2 784. K nárůstu počtu
absolventů došlo ve většině okresů Ústeckého kraje s výjimkou okresu Teplice (-6). Největší nárůst nastal
v okrese Most (123). V meziročním srovnání je absolventů o 39 více (10/2011 - 2 745). Počet mladistvých se
meziměsíčně zvýšil o 16 na hodnotu 751. K nárůstu došlo v pěti okresech kraje, přičemž největší byl
v okrese Louny (13). Pokles byl evidován v okresech Litoměřice (-3) a Most (-10). V porovnání s loňskem je
mladistvých o 41 méně (10/2011 - 792).
Počet osob se zdravotním postižením v evidenci krajské pobočky se v říjnu ve srovnání
s předchozím měsícem snížil o 48 na 6 994. Pokles byl zaznamenán ve většině okresů kraje, největší
v okrese Litoměřice (-22). K nárůstu došlo v okrese Teplice (3). Meziročně se jedná o pokles 58 osob se
zdravotním postižením (10/2011 - 7 052).
K 31. 10. 2012 bylo v Ústeckém kraji registrováno 1 922 volných pracovních míst. Ve srovnání se
zářím se jedná o pokles 302 míst. Situace může být zkreslena přechodem agendy VPM na nový systém
využívaný ÚP ČR. Lze očekávat, že k narovnání dojde v nejbližších týdnech. V meziročním srovnání jde o
pokles 619 míst (10/2011 - 2 541). V říjnu se zvýšil počet uchazečů na jedno volné pracovní místo na 30,33
(9/2012 - 26,21).
Situace v nezaměstnanosti, kdy došlo k poklesu počtu uchazečů o zaměstnání v rozporu s nárůstem
míry nezaměstnanosti, je způsobena vývojem pracovní síly, která pro poslední čtvrtletí letošního roku
opakovaně poklesla. Celkově lze konstatovat, že situace na trhu práce a vývoj jednotlivých ukazatelů je
v současné době poměrně konstantní.
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