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Stejně jako v loňském roce, došlo i letos v září k poklesu
nezaměstnanosti. V předchozích letech nezaměstnanost výrazně ovlivňoval
příliv absolventů na trh práce. Během letošního září sice počet evidovaných
absolventů očekávaně vzrostl, celkově však nezaměstnanost klesla.
K 30. 9. 2015 bylo ve Zlínském kraji evidováno 22 822 uchazečů o zaměstnání.
Počet uchazečů o zaměstnání v průběhu září klesl o 670, což odpovídá poklesu
nezaměstnanosti o 2,9 %. V České republice klesla nezaměstnanost méně,
o 1,9 %. I nadále tak zůstává nezaměstnanost v kraji nižší než v České
republice. K 30. 9. 2015 byl podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji 5,7 %,
v ČR je pak hodnota podílu nezaměstnaných 6,0 %.
K 30. 9. 2015 evidují pracoviště úřadu práce ve Zlínském kraji
22 822 uchazečů o zaměstnání, z nichž bylo 22 109 dosažitelných, tedy těch,
kteří mohou okamžitě nastoupit na pracovní místo (nejsou např. účastníci
rekvalifikace nebo v pracovní neschopnosti).
V průběhu měsíce září se na pracovištích Úřadu práce ČR ve Zlínském
kraji nově zaevidovalo 3 216 uchazečů o zaměstnání, což je nejnižší zářijový
údaj v historii kraje. Vyřazeno z evidence bylo 3 886 uchazečů, což je o 46 %
více než v srpnu (2 658).
Nezaměstnanost klesla ve všech okresech Zlínského kraje. Nejvyšší
pokles zaznamenal okres Zlín (o 3,5 %), následoval okres Uherské Hradiště
(o 2,9 %), Vsetín (o 2,8 %) a nejméně klesla nezaměstnanost na Kroměřížsku
(o 2,0 %).
Nejvyšší hodnotu podílu nezaměstnaných stále vykazuje okres
Kroměříž – 6,8 %, druhý je okres Vsetín (6,5 %), následují okresy Uherské
Hradiště a Zlín se shodným podílem 5,0 %.
Také v září byla intenzivně realizována aktivní politika zaměstnanosti.
I nadále jsou podporováni uchazeči formou SÚPM a VPP (celkem 372
podpořených uchazečů). Mimo to v září zahájilo podnikání s podporou úřadu
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práce 22 uchazečů, což je v letošním roce 2. nejvyšší údaj (dosavadní maximum
bylo zaznamenáno v březnu – 24 podpořených uchazečů).
Pozitivní situace na trhu práce je patrná také v oblasti volných
pracovních míst. Během září překročil počet VPM hranici šesti tisíc
(meziměsíční navýšení o 417 VPM, což představuje 7,4 %). K 30. 9. 2015
evidovala pracoviště Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji celkem 6 053 volných
pracovních míst. Za uplynulých devět měsíců bylo nově nahlášeno 14 082 VPM,
což je více než za celý loňský rok. Na jedno volné pracovní místo připadají
méně než 4 uchazeči o zaměstnání. Přitom v loňském roce ve stejnou dobu
to bylo více než 11 uchazečů. V nabídce volných pracovních míst převažují
pozice pro pomocné pracovníky ve výrobě (708 míst), seřizovače a obsluhu
obráběcích strojů (329 míst), řidiče nákladních automobilů (292 míst),
nástrojaře (226 míst) a číšníky/servírky (199 míst).
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