
Analýza situace na trhu práce
Moravskoslezský kraj



Moravskoslezský kraj a jeho charakteristika

Rozloha: 5 445  km2 (cca 7 % rozlohy České republiky)
Počet obyvatel: 1,217,676 (cca 12 % obyvatel České republiky)
Hustota osídlení: 230 obyvatel/km2 
(jedna z nejhustěji osídlených oblastí ČR)
Krajské město: Ostrava
Sousední oblasti: Slovensko, Polsko, Olomoucký kraj, Zlínský kraj

Počet ekonomických subjektů: 250 010
Průměrná mzda: 23 502 Kč
Míra nezaměstnanosti: 9,56 %

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xt/1-xt
 



Moravskoslezský kraj a jeho charakteristika

Přednosti regionu
● strategická poloha mezi Polskem a Slovenskem
● nejdůležitější průmyslový region střední Evropy
● výborné know-how v tradičních odvětvích (zpracování železa, strojírenství, 

chemický průmysl, hutnictví, hornictví)
● od 90. let 20. stol. zlepšování stavu životního prostřední, šetrnější technologie
● kvalitní infrastruktura
● nadprůměrná dostupnost technických profilů zaměstnanců
● podpora odborného školství ze strany Kraje
● stěžejní firmy v regionu: ArcelorMittal, Hyundai, Třinecké železárny, Vítkovice steel

● atraktivní lokalita pro centra sdílených služeb (jazykově vybavení uchazeči, 
administrativa) i technologické firmy

● elektrotechnické a strojírenské výrobní závody

 



Struktura obyvatelstva v MSK 
Dle věku a ekonomické aktivity

 



Vzdělanostní struktura obyvatelstva v MSK

 

● v regionu největší podíl obyvatel se 
středoškolským vzděláním (vyučen + 
úplné SŠ vzdělání)

● narůstá počet obyvatel s úplným SŠ 
vzděláním + VŠ vzděláním

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů 2011



Trh práce - počet zaměstnanců v odvětvích

 

● v průmyslu pracuje ⅓ 
obyvatelstva MSK

● klíčové odvětví pro region



Průměrné mzdy Moravskoslezský kraj

 

Nejvyšší platy podle očekávání v Praze 
Ostrava až za menšími krajskými městy.



Nezaměstnanost
Podíl nezaměstnaných v jednotlivých krajích ČR k 31.03.2015 (%)

 

● v MSK 2. nejvyšší nezaměstnanost v rámci ČR
● nejvyšší nezaměstnanost Ústecký kraj
● nejnižší nezaměstnanost Praha
● nezaměstnanost se snižuje díky sezónním pracem

Zdroj: portal.mpsv



Počet registrovaných ekonomických subjektů

 

Nejvíce firem v rámci velkoobchodu, 
maloobchodu, průmyslu, technické 
činnosti a stavebnictví.

Z toho aktivních subjektů  
cca 129 600 (60 %)

Zdroj: vdb.czso.cz



Průzkum Manpower index trhu práce (Q2 2015)
Sleduje náborové plány zaměstnavatelů na nadcházející čtvrtletí. Čistý index trhu práce = rozdíl mezi % firem, které 
budou zvyšovat počet zaměstnanců a % firem, které budou snižovat počet zaměstnanců.

● Ve dvou regionech očekáván nárůst počtu pracovních sil (Čechy, Morava).
● Nejsilnější Čistý index trhu práce hlásí Morava +9 % (9 % zaměstnavatelů 

očekává nárůst počtu pracovních pozic).
● Index pro Moravu se v porovnání s minulým čtvrtletím zvýšil o 7 procentních 

bodů a v meziročním srovnání výrazně posílil o 10 procentních bodů.

 



Nabídka a poptávka na trhu práce 
v Moravskoslezském kraji



Počet volných pracovních míst
Situace na Úřadech práce, Moravskoslezský kraj

● počet nahlášených volných pracovních míst se již 3 měsíce po sobě zvyšuje
● konec března: nárůst na 7372 míst
● pro absolventy a mladistvé: 1689
● nejčastější nově nahlašovaná pracovní místa: místa pro pomocné pracovníky ve 

výrobě, zedníky, pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur, montážní dělníky

 



Počet uchazečů na jendo volné pracovní místo
Situace na Úřadech práce, Moravskoslezský kraj

 Zdroj: portal.mpsv. K 31.5.2015



Vývoj počtu uchazečů a volných pracovních míst
Situace na Úřadech práce, Moravskoslezský kraj

 

Zdroj: portal.mpsv



Kandidáti na trhu práce 
Situace na Úřadech práce, Moravskoslezský kraj

Nejčastější uchazeči v evidenci ÚP: 
● základní vzdělání, vyučení
● mladí lidé 20-29 let
● uchazeči 30-35 let
● nezaměstnaní nad 50 let

Profesní složení uchazečů v evidenci ÚP:
● administrativní pracovníci
● dělníci (stavební, montážní, pomocní)
● prodavači
● číšníci, servírky
● pracovníci ostrahy, řidiči

Zdroj: portal.mpsv



Poptávka na trhu práce
Situace na Úřadech práce, Moravskoslezský kraj

Zaměstnavatelé projevovali v březnu 2015 zájem o:
● pracovníci ve strojírenských oborech
● pomocníci ve výrobě
● kovodělní dělníci
● programátoři
● strážní, ostraha
● uklízeči
● zdravotní sestry, lékaři
● řídící pracovníci v dopravě, logistice, gastronomii

 



Struktura poptávky ze strany firem
Internetové portály, duben 2015, Moravskoslezský kraj

 

Nejvíce poptávané pozice na 
internetových pracovních 

portálech: 
obchodní zástupce, 

administrativa, programátor.



 

Dostupnost kandidátů na trhu práce
Moravskoslezský kraj (počet kandidátů na 1 pozici)



 

Počet a struktura škol 
Moravskoslezský kraj (podle počtu studentů)

K 31.3.2014 v evidenci ÚP 31 434 
absolventů škol všech stupňů vzdělání. Za 

MSK 3835 absolventů.



Podpora odborného vzdělávání v regionu
● průmysl je stěžejní pro tento region
● cílem programu je zvýšení zájmu o vzdělání v technických oborech
● kraj reaguje na požadavky trhu a rozvíjí vzdělávání v tradičních oborech 

(strojírenství, metalurgie, hornictví,...) - viz. vysoký počet středních odborných škol, 
Vysoká škola báňská

1l vznikají centra profesní praktické přípravy ve školách
2) rozvoj a zkvalitňování vzdělání, důraz na odbornou praxi 
3) spolupráce škol se zaměstnavateli
4) pokračuje mediální kampaň (příležitosti prac. uplatnění v technických oborech)

 

Vysoký podíl technicky 
zaměřených SŠ a učilišť. 

Zpracováno dle rejstříku škol 
MŠMT.

Zdroj: http://student.kr-moravskoslezsky.cz/



Vysokoškolské vzdělávání v kraji
● 3 univerzity, 2 vysoké školy
● klíčová pro region a průmysl: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
● více než 160 let existence
● přibližně 23 000 studentů na 7 fakultách
● studijní programy: Mechatronika, Nanotechnologie

 

Fakulty 
VŠB



Náborové trendy pro rok 2015

Fluktuace stoupne o 25%, je nutné se více zaměřit na péči o stávající 
zaměstnance.

Rychlost a efektivita náboru bude klíčová pro růst firem, jako nikdy 
předtím.

Vykrádání úspěšných firem. Trend oslovování uchazečů na přímo bude 
posilujícím trendem.

Vaše kariérní stránky a standardní forma inzerce nabídek práce klesne 
o 15%. Uchazeči chtějí vidět konkrétní kolegy, poznat vás více do hloubky, 
porozumět vám.



Náborové trendy pro rok 2015

Je kladen důraz na efektivitu personálních aktivit personálního oddělení, 
stanovují se přesné metriky a KPI´s.

Realizují se detailní konkurenční analýzy mezi zaměstnavateli v oblasti 
pracovních podmínek, hodnocení, motivace, strategie apod. …

Ukázka toho PROČ to děláme bude důležitější než CO a JAK.

Do firem se začnou cíleně náborovat uchazeči z jiných oblastí, nesouvisející 
s povahou a působením firmy, kteří budou mít jinou přidanou hodnotu, ale 
jsou klíčoví pro jejich vnitřní dynamiku a motivaci.


