Úřad práce ČR – krajská pobočka pro hl.m. Prahu – 06/ 2011
 Míra nezaměstnanosti v kraji hl. m. Praha k 30. 6. 2011 měla hodnotu 3,9 %.
V meziměsíčním i meziročním porovnání je hodnota stejná. Míra nezaměstnanosti žen
činí 4,5 %, V meziměsíčním porovnání hodnota u žen je hodnota stejná, v meziročním
porovnání je vyšší o 0,1 p. b.
 KrP Praha registrovala k 30. 6. 2011 celkem 32.101 uchazečů o zaměstnání, což je
o 194 uchazeče méně než k 31. 5. 2011 a o 307 uchazečů více než v červnu 2010.
Podíl žen byl cca 50 %, stejně jako v minulých měsících roku. Počet uchazečů
s nárokem na podporu v nezaměstnanosti 9.256, tj. cca 29 %. Dosažitelní uchazeči
dosáhli počtu 30.537, tj. 95 % z celkového počtu evidovaných uchazečů (podíl se
pohybuje přibližně na stejné hodnotě po celý rok 2010 i v r. 2011)
 V průběhu června 2011 se na kontaktní pracoviště v Praze nově zaevidovalo 4.195
uchazečů – tj. o 286 uchazečů více než v předchozím měsíci, a o 200 uchazečů
méně než ve stejném období minulého roku – červnu 2010.
Evidenci ukončilo 4.696 tj. 119 o uchazečů méně než v předchozím měsíci, a o 50
uchazečů více než ve stejném období loňského roku.
 V červnu 2011 došlo k poklesu v porovnání s květnem 2011 v kategorii uchazečů
absolventi a mladiství o 106 uchazeče, na 1.314 evidovaných uchazečů. Hodnota je
v meziročním srovnání o 61 uchazeče vyšší. Podíl kategorie absolventů
a mladistvých na celkovém počtu uchazečů je, stejně jako v únoru, cca 4,0 % (květen
4,4 %; březen 5 %; leden 2011 4,8 %; listopad 5,1 %; říjen 5,9 %; září 4,5 %; květen 2010 4 %; duben
4,5 %; únor 2010 4,7). Počet uchazečů v této kategorii s nárokem na podporu
v nezaměstnanosti bylo celkem 81 - tj. cca 5 %.
 K 30. 6. 2011 se v kategorii osob zdravotně postižených počet nevýznamně zvýšil ve
srovnání s květnem 2011 o 25 uchazečů – na 2.538; počet v meziročním srovnání je
vyšší o 222 uchazeče, podíl těchto uchazečů činí cca 7,9 % na celkovém počtu
uchazečů. Dlouhodobě se podíl osob se ZP udržoval v roce 2010 cca 5,5 %, rok 2009
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 718 uchazečů, tj. cca 28 %
evidovaných uchazečů - OZP.
 KrP Praha evidovala k 30. 6. 2011 celkem 6.227 volných pracovních míst,
meziměsíčně jde o nárůst o 170 míst. Během měsíce června 2011 bylo nahlášeno
2.682 nových volných míst, 2.302 bylo obsazeno nebo zrušeno. Meziročně jde
o pokles o 25 míst.
 Pracovní povolení – celkem 18.735 platných pracovních povolení k 31. 5. 2011; tj.
o 303 povolení více oproti květnu 2011 a o 5.372 méně v meziročním srovnání
s květnem 2010.
Informace EU/EHP/Švýcarska dosáhly počtu 50.579.
K 30. 6. 2011 úřad evidoval celkem 17 zelených karet („A“=8; „B“=5; „C“=4). Modré
karty 0.
 Čtvrtletní ukazatele (v porovnání se 1Q/2011):
průměrný věk uchazečů
průměrná délka uchazečů v evidenci
průměrná délka evidence vyřazených uchazečů
průměrná výše podpory v Kč

39,9 (+ 0,1)
290 dnů (+ 21 den)
194 dnů (+ 5 dnů)
6.925,- Kč (+ 47,- Kč)

 Čtvrtletní ukazatele (porovnání se 2Q/2010):
průměrný věk uchazečů
průměrná délka uchazečů v evidenci
průměrná délka evidence vyřazených uchazečů
průměrná výše podpory v Kč

V Praze dne 4.7 2011

+ 0,4 roku
+ 47 dnů
+ 29 dnů
- 55,- Kč

