Úřad práce ČR – krajská pobočka pro hl.m. Prahu – 11/ 2013
Stručný komentář k nezaměstnanosti v Praze
 Míra podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu v kraji hl. m. Praha k 30. 11. 2013
měla hodnotu 5,1 %. V meziměsíčním porovnání je hodnota stejná; Míra podílu
nezaměstnaných na obyvatelstvu - ženy činí 5,0 %, meziměsíčně je hodnota o 0,1 p. b.
nižší.
 KrP Praha registrovala k 30. 11. 2013 celkem 44.664 uchazečů o zaměstnání, což je
o 121 uchazečů méně než k 31. 10. 2013 a o 8.542 uchazeče více než listopadu
2012.
Počet uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti 9.659, tj. cca 22 % (podíl
je stejný jako v předchozích měsících 2013). Dosažitelní uchazeči dosáhli počtu 43
508, tj. 97 % z celkového počtu evidovaných uchazečů (podíl se pohybuje přibližně na
stejné hodnotě po celý rok 2010, 2011, 2012 i 2013)
 Během listopadu 2013 se do evidence KrP Praha nově přihlásilo 3 739 uchazečů. Ve
srovnání s minulým měsícem byl jejich počet nižší o 702 osob, meziročně pak je počet
nově příchozích v měsíci o 157 uchazečů vyšší. Evidenci ukončilo 4.030 uchazečů,
tj. o 304 uchazeče méně než v předchozím měsíci. Vzhledem k stále
dalším doručovaným hlášením o hromadném propouštění lze předpokládat další
vzestup našich uchazečů: KrP Praha obdrželo 6 hlášení, které čítá přes cca 520
propouštěných zaměstnanců, avšak ve dvou případech hlášení byla zahrnuta celá ČR,
Prahy se týká cca 440 zaměstnanců.
Co se týká složení uchazečů, nově do evidence došlo průřezově ze všech dosažených
vzdělání – nejvíce však 35 % s ÚSO s maturitou, 26 % vyučených, 19 % vysokoškoláků,
13 % se základním vzděláním, což odpovídá přibližně dlouhodobému statistickému
sledování podílu vzdělání uchazečů.
Profesně je složení nově příchozích uchazečů velmi různorodé – nejvíce zastoupené
jsou administrativní profese, finanční, ekonomické profese, dále číšníci, servírky,
kuchaři, pomocní pracovníci, skladníci, zedníci, ale jsou zde i profese jako floristé,
zahradníci, učitelé, řidiči, překladatelé, atd.
Z nově příchozích uchazečů podle zdravotního stavu - 3,4 % osobami se zdravotním
postižením, 4,3 % uchazečů uvedlo jiné zdravotní omezení.
Z nově evidovaných uchazečů podle státního občanství bylo v listopadu 85 % Čechů,
dále pak významnější hodnoty jsou u Slovenské republiky – 3 % a Ukrajina – 2 %.
Zastoupeno bylo celkem 54 různých státního občanství.
Během listopadu se do činnosti úřadu zapojili tzv. terénní pracovníci – prověřování
volných míst již v IS zadaných, kontaktování uchazečů, provádění předvýběrů pro volné
pozice, příprava výběrových řízení, doplňování chybějících údajů do IS u uchazečů,
pomoc při evidování uchazečů při první návštěvě úřadu, realizace výběrových řízení.
Údaje v AIS bylo doplněno u více jak 2 200 uchazečů, byly prověřeno téměř 600
požadavků volných míst.
 Statistické údaje vykazují k 30. 11. 2013 1.869 absolventů a mladistvých (méně o cca
30 osob než v minulém měsíci) a 2.952 osob se zdravotním postižením, hodnota
přibližně stejná jako v předchozím měsíci. Podíl těchto kategorií na počtu uchazečů
celkem v Praze:
Absolventi a mladiství – 4,2 %, OZP – 6,6 % všech registrovaných uchazečů.
 KrP Praha evidovala k 30. 11. 2013 celkem 7.487 volných pracovních míst, což je
pokles o cca 750 volných míst oproti říjnu 2013, což je dáno jednak obdobím, kdy ke
konci roku zaměstnavatelé nenabírají nové zaměstnance a jednak prováděným
prověřováním zadaných požadavků. V měsíci listopadu 2013 bylo nahlášeno cca 770
požadavků s 1.580 volnými pracovními místy.
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