Úřad práce ČR – krajská pobočka pro hl.m. Prahu – 09/ 2013
Stručný komentář k nezaměstnanosti v Praze
 Míra podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu v kraji hl. m. Praha k 30. 9. 2013 měla
hodnotu 5,1 %. V meziměsíčním porovnání je hodnota vyšší o 0,1p.b.; Míra podílu
nezaměstnaných na obyvatelstvu - ženy činí 5,0 %, meziměsíčně je hodnota stejná.
 KrP Praha registrovala k 30. 9. 2013 celkem 44.508 uchazečů o zaměstnání, což je
o 476 uchazečů více než k 31. 8. 2013 a o 8.677 uchazečů více než září 2012.
Počet uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti 9.826, tj. cca 22 % (podíl
je stejný jako v září 2012). Dosažitelní uchazeči dosáhli počtu 43.416, tj. 97 %
z celkového počtu evidovaných uchazečů (podíl se pohybuje přibližně na stejné hodnotě
po celý rok 2010, 2011, 2012)
 Během září se do evidence KrP Praha nově přihlásilo 5.154 uchazečů. Ve srovnání
s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o 1 572 osob, meziročně pak o 906 uchazečů
více. Evidenci ukončilo 4.678, tj. o 616 uchazeče více než v předchozím měsíci.
Vzhledem k doručeným hlášením o hromadném propouštění lze předpokládat další
vzestup našich uchazečů: KrP Praha obdržela 13 hlášení, které čítá přes 1.000
propouštěných zaměstnanců, avšak ve dvou případech hlášení byla zahrnuta celá ČR.
(Státní pozemkový úřad -> 390 zaměstnanců, všechny kraje krom Prahy; zaměstnavatel
TRW Volant a.s. -> 152 zaměstnanců v Praze)
 Statistické údaje vykazují k 30. 9. 2013 1.779 absolventů a mladistvých, a 2.966 osob
se zdravotním postižením. Podíl těchto kategorií na počtu celkem v ČR:
Absolventi a mladiství – 4,3 % všech registrovaných absolventů a mladistvých na ÚP ČR
OZP – 4,8 % všech registrovaných OZP na ÚP ČR
 KrP Praha evidovala k 30. 9. 2013 celkem více jak 8.300 volných pracovních míst, což
je nárůst o cca 500 volných míst oproti srpnu 2013 a o 2 000 méně než v 09/2012.

V Praze dne 8. 10. 2013

