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Další výrazný pokles nezaměstnanosti přinesl prolomení hranice
20 tisíc evidovaných uchazečů. Počet uchazečů nižší než 20 tisíc byl naposledy
evidován v listopadu 2008. K 31. 5. 2016 bylo ve Zlínském kraji
evidováno 19 874 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet se v průběhu května
snížil o 1 368 osob, tedy o 6,4 %. Ke stejnému datu dosáhl podíl
nezaměstnaných ve Zlínském kraji hodnoty 4,9 %. Hodnota podílu
nezaměstnaných v ČR je o 0,5 procentního bodu vyšší, tzn. 5,4 %.
K 31. 5. 2016 evidují pracoviště úřadu práce ve Zlínském kraji
19 874 uchazečů o zaměstnání, z nichž bylo 19 005 dosažitelných, tedy těch,
kteří mohou okamžitě nastoupit na pracovní místo (nejsou např. účastníci
rekvalifikace nebo v pracovní neschopnosti).
V průběhu měsíce května se na pracovištích Úřadu práce ČR
ve Zlínském kraji nově zaevidovalo 2 123 uchazečů o zaměstnání. Vyřazeno
z evidence bylo ve stejném měsíci 3 491 uchazečů.
Nezaměstnanost se snížila ve všech okresech Zlínského kraje. Nejvyšší
pokles zaznamenal okres Vsetín (o 8,0 %), následoval okres Uherské Hradiště
(7,1 %), okres Zlín (pokles o 5,4 %) a nejméně klesla nezaměstnanost
na Kroměřížsku (o 5,0 %).
V květnu došlo z pohledu nezaměstnanosti opět ke změně pořadí
okresů. Na pozici regionu s nejvyšší nezaměstnaností se vrátil okres Kroměříž
(5,92 %), následuje okres Vsetín (5,78 %). Ke hranici čtyř procent se přiblížily
zbývající 2 okresy - Uherské Hradiště (4,30 %) a Zlín (4,13 %). Aktuálně je v kraji
jediná obec s nulovou nezaměstnaností – Bělov na Zlínsku.
Na poklesu nezaměstnanosti se podílela také realizace nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti. Díky nim se podařilo umístit na veřejně prospěšné
práce 269 zejména dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Výjimkou nebylo
ani umístění uchazečů s délkou evidence nad 5 let. Dalších 228 osob nastoupilo
na společensky účelná pracovní místa. Při zahájení podnikání bylo v květnu
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podpořeno celkem 17 uchazečů, což je nejvyšší měsíční přírůstek za posledních
8 měsíců.
Květen byl rekordní také v nabídce volných pracovních míst.
K 31. 5. 2016 bylo evidováno 7 872 VPM, což je dosavadní historické maximum
kraje. Během sledovaného měsíce se zvýšil počet nahlášených volných
pracovních míst, a to o 8,3 %. Na jedno volné pracovní místo připadá
2,5 uchazeče o zaměstnání. V nabídce volných pracovních míst převažují pozice
pro pomocné pracovníky ve výrobě (856 míst), seřizovače a obsluhu
obráběcích strojů (339 míst), řidiče nákladních automobilů (297 míst), svářeče
(294 míst) a nástrojaře (268 míst).
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