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Od začátku roku 2013 došlo k zrušení míry nezaměstnanosti jako poměrného ukazatele, který byl
pro snadnější interpretaci a lepší vypovídací schopnost nahrazen podílem nezaměstnaných osob na
obyvatelstvu ve věku 15 - 64 let. Podrobnosti ke změně výpočtu naleznete na následujících odkazech:
http://www.ustinadlabem.czso.cz/csu/tz.nsf/i/zmena_vypoctu_ukazatele_registrovane_nezamestnanosti2012
1107 a http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/zmena_metodiky. Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve
věku 15 - 64 let v Ústeckém kraji k 31. 3. 2013 meziměsíčně stoupl o 0,05 % na hodnotu 11,38 %. Jeho
nárůst byl zaznamenán v pěti okresech, největší nastal v okrese Teplice (0,20 %). Největší pokles byl
zaznamenán v okrese Litoměřice (-0,16 %). Ve srovnání s loňským rokem je podíl nezaměstnaných vyšší o
1,00 % (3/2012 - 10,38 %).
V evidenci krajské pobočky bylo k 31. 3. 2013 celkem 66 106 uchazečů o zaměstnání, což je
celkem o 94 osob více než ke konci února. Počet uchazečů vzrostl ve čtyřech okresech kraje, přičemž nejvíce
v okrese Ústí nad Labem (133). Největší pokles byl evidován v okrese Litoměřice (-139). V meziročním
srovnání se jedná o nárůst 4 542 uchazečů o zaměstnání (3/2012 - 61 564). Z celkového počtu
nezaměstnaných uchazečů je 64 656 dosažitelných, kterých v meziměsíčním srovnání 164 přibylo.
Meziročně se jedná o nárůst 4 853 uchazečů (3/2012 - 59 803).
V březnu 2013 se na Krajské pobočce v Ústí nad Labem přišlo nově zaevidovat 4 542 uchazečů, což
znamená, že se v průběhu měsíce zaevidovalo o 227 občanů více než v průběhu února. Zároveň bylo
vyřazeno z evidence 4 448 uchazečů, tj. o 883 více než v předchozím měsíci, z toho ověřeně nastoupilo do
nového zaměstnání nejméně 2 161, tj. o 574 uchazečů méně než v únoru.
Počet absolventů oproti minulému měsíci stoupl o 27 na současných 3 003. K nárůstu došlo v pěti
okresech kraje, nejvíce v okrese Teplice (33). Největší úbytek byl evidován v okrese Chomutov (-13). V
meziročním srovnání je v evidenci o 814 absolventů více (3/2012 - 2 189). Počet mladistvých se
meziměsíčně zvýšil o 4 na hodnotu 782. K nárůstu došlo ve třech okresech, přičemž nejvyšší byl v okrese
Louny (8). Největší pokles byl zaznamenán v okrese Teplice (-6). V porovnání s loňskem je mladistvých o
51 méně (3/2012 - 833).
Počet osob se zdravotním postižením v evidenci krajské pobočky se v březnu ve srovnání
s předchozím měsícem zvýšil o 61 na 7 204. K nárůstu došlo v šesti okresech s výjimkou okresu Děčín (-6).
Největší nárůst byl v okrese Teplice (31). Meziročně se jedná o pokles 21 osob se zdravotním postižením
(3/2012 - 7 225).
K 31. 3. 2013 bylo v Ústeckém kraji registrováno 2 392 volných pracovních míst. Ve srovnání s
únorem se jedná o nárůst 745 míst a meziročně jde o 170 míst (3/2012 - 2 222). V březnu se snížil počet
uchazečů na jedno volné pracovní místo na 27,63 (2/2013 - 40,08).
V průběhu března pokračoval nárůst počtu uchazečů o zaměstnání i podílu nezaměstnaných osob na
obyvatelstvu, tempo růstu se však výrazně zpomalilo. Situace nadále zůstává špatná a k jejímu zlepšení
nepřispělo ani dlouhodobě nepříznivé počasí ovlivňující především sezónní práce. Lze očekávat, že
v následujícím měsíci již dojde k zlepšení situace v nezaměstnanosti. Výrazný nárůst nabízených volných
pracovních míst je z velké části ovlivněn zřízením pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací.
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