Kraj hl.m. Praha – Úřad práce hl. m. Prahy – 01/ 2011
 Míra nezaměstnanosti v kraji hl. m. Praha k 31. 1. 2011 měla hodnotu 4,1 %.
V meziměsíčním porovnání je hodnota stejná jako v předchozím měsíci; v porovnání
meziročním je hodnota vyšší o 0,3 p. b. Míra nezaměstnanosti žen činí 4,7 %,
V meziměsíčním porovnání hodnota u žen je stejná jako v prosinci 2010; v meziročním
porovnání vyšší o 0,5 p. b.
 Úřad práce hl. m. Prahy registroval k 31. 1. 2011 celkem 33.663 uchazečů
o zaměstnání, což je o 230 uchazečů více než k 31. 12. 2010 a o 2.526 uchazeče více
než v lednu 2010. Podíl žen byl cca 50 %, stejně jako v minulých měsících roku. Počet
uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti 11.543, tj. cca 34 %.
Dosažitelní uchazeči dosáhli počtu 32.242, tj. 96 % z celkového počtu evidovaných
uchazečů (podíl se pohybuje přibližně na stejné hodnotě po celý rok 2010)
 V průběhu ledna 2011 se na úřady práce v Praze nově zaevidovalo 4.884 uchazečů,
tj. o 342 uchazečů méně než v předchozím měsíci, a o 811 uchazečů méně než ve
stejném období minulého roku – lednu 2010.
Evidenci na úřadu práce ukončilo 4.634 tj. 651 o uchazečů více než v předchozím
měsíci, a o 242 uchazečů více než ve stejném období loňského roku.
 V lednu 2011 došlo k mírnému poklesu v porovnání s prosincem 2010 v kategorii
uchazečů absolventi a mladiství o 71 uchazeče, na 1.646 evidovaných uchazečů.
Hodnota je v meziročním srovnání o 116 uchazečů vyšší. Podíl kategorie absolventů
a mladistvých na celkovém počtu uchazečů je cca 4,8 % (listopad 5,1 %; říjen 5,9 %; září
4,5 %; květen 2010 4 %; duben 4,5 %; únor 2010 4,7 %; prosinec 2009 5,4, %; listopad 5,8 %; září 3,5 %;
červen a červenec 3,2 %; květen 3,5 %; duben 3,9 %; březen 4,1 %; únor 4,2 %; leden 2009 4,5%; září
2008 6,8 %; prosinec 2008 5,2 %; leden 2008 5,0 %). Počet uchazečů v této kategorii s nárokem

na podporu v nezaměstnanosti bylo celkem 62 - tj. 3,8 %.
 K 31. 1. 2011 se v kategorii osob zdravotně postižených počet nevýznamně zvýšil ve
srovnání s prosincem 2010 o 4 uchazeče – na 2.565; počet v meziročním srovnání je
vyšší o 345 uchazečů, podíl těchto uchazečů činí cca 7,6 % na celkovém počtu
uchazečů. Dlouhodobě se podíl osob se ZP udržuje od roku 2009 na 7 %, v r. 2008
kolem 11- 12 % na celkovém počtu evidovaných uchazečů. Rozdíly v podílu této skupiny
jsou dány vysokým počtem evidovaných uchazečů celkem. S nárokem na podporu
v nezaměstnanosti bylo evidováno 814 uchazečů, tj. cca 33 % evidovaných uchazečů OZP.
 Úřad práce hl. m. Prahy evidoval k 31. 1. 2011 celkem 5.056 volných pracovních míst,
meziměsíčně jde o pokles o 687 míst. Během měsíce ledna 2011 bylo nahlášeno 2.569
nových volných míst, 3.454 bylo obsazeno nebo zrušeno. Meziročně jde o pokles o
cca 3.900 míst.
 Pracovní povolení – celkem 20.014 platných pracovních povolení k 31. 1. 2011,
tj. o 370 povolení méně oproti prosinci 2010 a o 12.178 méně v meziročním srovnání
s lednem 2010.
Informace EU/EHP/Švýcarska dosáhly počtu 47.973.
K 31. 1. 2011 úřad evidoval celkem 17 zelených karet („A“=8; „B“=4; „C“=1; klíčový
personál = 4).
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