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NEZAMĚSTNANOST V ÚSTECKÉM KRAJI - KVĚTEN 2013

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 - 64 let v Ústeckém kraji k 31. 5. 2013
meziměsíčně klesl o 0,23 % na hodnotu 11,01 %. Jeho pokles byl zaznamenán ve všech okresech, přičemž
největší nastal v okrese Děčín (-0,44 %) a nejmenší v okrese Ústí nad Labem (-0,01 %). Ve srovnání
s loňským rokem je podíl nezaměstnaných vyšší o 1,20 % (5/2012 - 9,81 %).
V evidenci krajské pobočky bylo k 31. 5. 2013 celkem 63 779 uchazečů o zaměstnání, což je
celkem o 1 324 osob méně než ke konci dubna. Počet uchazečů klesl ve všech okresech kraje, přičemž
nejvíce v okrese Děčín (-416) a nejméně v okrese Ústí nad Labem (-8). V meziročním srovnání se jedná o
nárůst 5 754 uchazečů o zaměstnání (5/2012 - 58 025). Z celkového počtu nezaměstnaných je 62 355
dosažitelných, kterých v meziměsíčním srovnání 1 292 ubylo. Meziročně se jedná o nárůst 5 961 uchazečů
(5/2012 - 56 394).
V květnu 2013 se na Krajské pobočce v Ústí nad Labem přišlo nově zaevidovat 3 891 uchazečů, což
znamená, že se v průběhu měsíce zaevidovalo o 991 občanů méně než v průběhu dubna. Zároveň bylo
vyřazeno z evidence 5 215 uchazečů, tj. o 670 méně než v předchozím měsíci, z toho ověřeně nastoupilo do
nového zaměstnání nejméně 2 893, tj. o 568 uchazečů méně než v dubnu.
Počet absolventů oproti minulému měsíci klesl o 182 na současných 2 756. K poklesu došlo ve
všech okresech kraje, nejvíce v okrese Chomutov (-67) a nejméně v okrese Ústí nad Labem (-4). V
meziročním srovnání je v evidenci o 1 109 absolventů více (5/2012 - 1 647). Počet mladistvých se
meziměsíčně snížil o 2 na hodnotu 775. K poklesu došlo ve třech okresech, přičemž nejvyšší byl v okrese
Děčín (-5). Největší nárůst byl zaznamenán v okrese Most (6). V porovnání s loňskem je mladistvých o 25
méně (5/2012 - 800).
Počet osob se zdravotním postižením v evidenci krajské pobočky se v květnu ve srovnání
s předchozím měsícem snížil o 102 na 7 051. K poklesu došlo ve většině okresů kraje, největší byl v okrese
Děčín (-32). V okrese Ústí nad Labem se stav meziměsíčně nezměnil. Meziročně se jedná o nárůst 43 osob
se zdravotním postižením (5/2012 - 7 008).
K 31. 5. 2013 bylo v Ústeckém kraji registrováno 2 576 volných pracovních míst. Ve srovnání s
dubnem se jedná o nárůst 166 míst a meziročně jde o 206 míst (5/2012 - 2 370). V květnu se snížil počet
uchazečů na jedno volné pracovní místo na 27,76 (4/2013 - 27,01).
Lepšící se situace v nezaměstnanosti je způsobena sezónními výkyvy, kdy právě v jarních měsících
roste zaměstnanost ve stavebnictví či zemědělství. Při srovnání vývoje posledních let je patrné, že situace na
trhu práce se nikterak výrazně nelepší.
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