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Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém 

kraji k 30.6.2019

• V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 5,4 % 

na 22 398 osob, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 

2,1 % na 16 554 míst a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,8 %. 

• K 30. 6. 2019 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Ústí 

n. L. celkem 22 398 uchazečů o zaměstnání. 

• Jejich počet byl o 1 278 nižší než na konci předchozího měsíce, ve 

srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 4 926 osob. 

• Z tohoto počtu bylo 20 256 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve 

věku 15 - 64 let. 

• Bylo to o 1 161 méně než na konci předchozího měsíce. 

• Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 

4 367 osob. 



• Meziměsíční pokles uchazečů byl zaznamenán ve 
všech okresech Ústeckého kraje, největší v okrese Most (-
9,5 %) a nejmenší v okrese Louny (-2,8 %).

• Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské 
pobočce v Ústí n. L. 12 738 žen. Jejich podíl na celkovém 
počtu uchazečů činil 56,9 %. 

• V evidenci bylo 4 197 osob se zdravotním postižením, což 
představovalo 18,7 % z celk. počtu nezaměstnaných.

• Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 806 absolventů 
škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet 
klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 138 osob 
a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší 
o 183 osob. 

• Na celkové nezaměstnanosti se absolventi podíleli 3,6 %. 



• Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání ve věku
15 -64 let k obyvatelstvu stejného věku, klesl k 30. 6. 
2019 na 3,8 %. 

• Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový 
průměr vykázalo šest okresů, nejvyšší byl v okrese Most 
(4,8 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán 
v okrese Litoměřice (2,5 %).

• Kraj evidoval k 30. 6. 2019 celkem 16 554 volných 
pracovních míst. 

• Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,4 
uchazeče



Nejčastěji podporovanými obory činností 
prostřednictvím SÚPM - SVČ byly :

Nejčastěji podporovanými obory činností prostřednictvím 
SÚPM - SVČ byly ke konci měsíce:
• osobní služby (manikúra/pedikúra, kosmetika, 

kadeřnictví), 
• maloobchodní činnost, 
• vedení účetnictví,
• poradenství a konzultace,
• hostinská činnost, 
• zpracování dřeva a výroba dřevěných, korkových, 

proutěných a slaměných výrobků.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou 
zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

http://portal.mpsv.cz/sz/stat


Nezaměstnanost v okresech k 30.6.2019

Okres

Počet nezaměstnaných

Volná 

pracovní 

místa

Počet 

uchazečů

na 1 VPM

Podíl 

nezaměstnan

ých osob (v 

%)
celkem z toho ženy

Děčín 3 385 1 877 2 090 1,6 3,7

Chomutov 4 123 2 412 4 538 0,9 4,7

Litoměřice 2 144 1 260 1 322 1,6 2,5

Louny 2 705 1 518 2 213 1,2 4,2

Most 3 809 2 277 1 828 2,1 4,8

Teplice 2 542 1 447 2 860 0,9 2,7

Ústí nad Labem 3 690 1 947 1 703 2,2 4,4

Ústecký kraj 22 398 12 738 16 554 1,4 3,8

Česká republika 195 723 105 544 342 510 0,6 2,6



Podíl nezaměstnaných v okresech kraje (mapa kraje)
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Odborné vzdělávání X trh práce

• Mezi odborným vzděláváním a trhem práce existuje úzká 
vazba. 

• Jedním z hlavních cílů vzdělávání je poskytovat žákům 
kvalifikaci vhodnou pro uplatnění na trhu práce-tím se 
formuje budoucí nabídka kvalifikované pracovní síly.

• V ideálním případě by mělo dojít k rovnováze mezi 
nabídkou a poptávkou pracovních sil.

• Mezi v současnosti velmi sledované obory patří skupina 
chemických oborů.



Nezaměstnanost absolventů

MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI ABSOLVENTŮ - vyjadřuje kolik 
% absolventů dané skupiny oborů či oboru vzdělání zůstane 
bez zaměstnání.
Míra nezaměstnanosti absolventů = počet 
nezaměstnaných absolventů/počet absolventů.
FREKVENCE SBĚRU DAT - míra nezaměstnanosti 
absolventů je monitorována 2x ročně (v dubnu a v září); praxe 
ukazuje, že o situaci absolventů na trhu práce vypovídají lépe 
data získaná v dubnu.



Porovnání míry nezaměstnanosti absolventů ve 
vybraných kategoriích vzdělání:



Obor chemie

Chemie, dnes již tradiční přírodovědní obor, 
který je na našem trhu žádaný, umožňuje 
pochopit, poznat a následně tím i předvídat 
chování látek v kontextu celého okolního 
světa, nejen v prostředí chemických laboratoří. 

Chemie je úzce propojena s ostatními 
přírodovědnými obory (fyzika, biologie, 
matematika) v jejichž bezprostředním sepětí 
se synergeticky zvyšuje možnost exaktního 
a komplexního pohledu na děje v celé neživé 
i živé přírodě



• Význam chemického průmyslu spočívá v jeho 

strategické roli – je zdrojem některých 

nezastupitelných produktů zajišťujících chod státu, 

• je producentem výchozích surovin a polotovarů 

pro řadu navazujících průmyslových odvětví. 

Jedná se o odvětví, které je závislé na dopravě 

surovin ze zahraničí a jehož produkty jsou vyváženy 

do zahraničí. 



Chemie a životní prostředí

•Ochrana životního prostředí se týká všech tzn. i 

chemického průmyslu a všech uživatelů 

chemických výrobků.

•Úkolem chemie je navrhovat způsoby zjišťování 

škodlivin a postupy k jejich snižování a 

odstraňování.

•Základy chemie umožní i školákům rozpoznat co 

životnímu prostředí škodí a jak mohou sami 

přispět k jeho ochraně 



• Když se deváťáci rozmýšlí, kam dál po základní 

škole, o chemickém zaměření většinou neuvažují. 

Podobně i při volbě univerzity chemie studenty 

netáhne, byť o absolventy je na trhu práce velký 

zájem. 

• Velmi populární jsou však v poslední době 

obory vývoje nových léků a forenzní analýzy. 

Reklamu jim dělají i televizní seriály…..



• Z dětí, které vyjdou základní školu, si 76 
procent zvolí k dalšímu studiu maturitní 
obor, loni to bylo 46 tisíc žáků. 

• Třetina z nich mířila na gymnázia, zbylé 
dvě třetiny na odborné školy. 

• Přímo obor s chemickým zaměřením si 
zvolilo 650 žáků, tedy pouhý zlomek.

• Středních škol, které se na chemii 
specializují, je v Česku pouze šestnáct. 



Proč děti studium chemie neláká?

„Na základních školách je to s chemií velmi svízelné.

Problémy jsou podle Unie školských 

asociací především s vybavením, mnohé základní školy 

na rozdíl od těch středních ani nemají chemickou 

laboratoř.

„Je třeba, aby děti alespoň potkaly zkumavku a věděly, jak 

vypadá. Učitelé si navíc nejsou často jisti legislativou v 

oblasti chemických látek. Tím pádem nevědí, které 

experimenty s dětmi mohou dělat,“ říká předseda Unie 

školských asociací a ředitel Masarykovy střední školy 

technické Zajíček.



• Problém možná je, že u nás studenti studují, co je baví

na Západě nebo třeba v Číně studují to, co je bude živit... 

Naši studenti jsou bezstarostnější, žijí přítomností, nepřemýšlí 

příliš do budoucna. Chtějí si teď momentálně užít. Při studiu 

chemie ale studenti musí chodit na cvičení, do laboratoří a 

časová zátěž je v porovnání s kamarády na jiných vysokých 

školách podstatně jiná

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tradicni-chemie-

deti-nebavi.A140717_192034_zahranicni_zt

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tradicni-chemie-deti-nebavi.A140717_192034_zahranicni_zt


• Na druhé straně jsou tradiční chemická odvětví 

jako například potravinářské obory, vývoj 

chemických technologií či petrochemické obory, 

které uchazeče příliš nelákají. 

• Nejsou populární, nicméně tento průmysl v Česku 

existuje, absolventy potřebuje a je o ně enormní 

zájem. 

• Ne každého odborníka je možné dovézt z ciziny



Jak to je na teplicku?

• K datu 31.7.2019 bylo evidováno na našem ÚP v 

Teplicích celkem 15 VPM z oboru chemie. 

• Tato místa v podstatě poptávají tyto 2 firmy :

1. Rtyně nad Bílinou – Enaspol a.s. 

2. Czech Aerosol a.s. 

Současně bylo v evidenci 61 UoZ s chemickým 

vzděláním (44 vyučených, 11 SŠ a 6 VŠ).



Problémem je zdravotní stav

• Největší problém jak obsadit tato volná místa v oboru 

(při současně velmi nízké nezaměstnanosti zbývá v 

evidenci ÚP velmi málo lidí práceschopných) chemie je 

zdravotní stav. 

• Z celkového počtu „chemiků“ v evidenci (61) má 35 

nějaké zdravotní omezení 

• většinou invalidita I.st.

• dále 21 z celkového počtu je ve věku 50+ 

• a také 25 z celkového počtu je dlouhodobě evidovaných 

(nad 5 měsíců). 

Z toho vyplývá, že většina nemůže pracovat v oboru.



Jak přitáhnout děti k chemii?

• Podnítit zájem žáků o chemii, fyziku či biologii 

formou práce s moderními technologiemi, ale i 

prostřednictvím zajímavých pokusů chce první 

česká mobilní chemická laboratoř. 

• EduBus – mobilní laboratoř na chemii, fyziku i 

elektrotechniku

• Autobus napěchovaný zajímavostmi vytvořila parta 

učitelů a vědců. V mobilní učebně zatím připravili 

program pro žáky a učitele základních škol. 





• Celostátní popularizační soutěž pro žáky ZŠ, pořádá již 

desátým rokem Střední průmyslová škola chemická Pardubice 

ve spolupráci s firmou Synthesia, a.s., s Fakultou chemicko-

technologickou Univerzity Pardubice a pod záštitou Svazu 

chemického průmyslu ČR. 

• Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika žákům 8. a 9. 

tříd základních škol přibližuje chemii jako atraktivní předmět. 

Pomocí zábavných vědomostních i praktických testů mezi nimi 

hledá nejtalentovanější mladé chemiky a popularizuje chemii 

jako zajímavý a perspektivní studijní i pracovní obor. 

• U zrodu soutěže stála těsná spolupráce Střední průmyslové 

školy chemické Pardubice a podniku, soutěž nicméně svým 

významem přesáhla hranice regionu, stala se největší soutěží 

svého druhu.

http://mladychemikcr.cz/
http://www.spsch.cz/


Děkuji za pozornost.

Na další shledání se těší
Jitka Schönerová


