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Informace o nezaměstnanosti ve Středočeském kraji k 31.3.2014

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání oproti minulému měsíci klesl o 2,8 %
na 63 264, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 14,3 % na 5 103 a podíl
nezaměstnaných osob klesl na 7,1 %.
K 31.3.2014 evidoval Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami celkem 63 264 uchazečů
o zaměstnání. Jejich počet byl o 1 855 nižší než na konci předchozího měsíce a ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku (2013) je vyšší o 4 520 osob.
Z tohoto počtu bylo 62 224 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let, bylo to
o 1 794 méně než na konci předchozího měsíce.
V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 5 597 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to
bylo o 241 nově evidovaných uchazečů méně a v porovnání se stejným obdobím
předchozího roku o 875 nově evidovaných uchazečů více.
Z evidence během měsíce odešlo celkem 7 452 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení
uchazeči). Bylo to o 1 740 uchazečů více než v předchozím měsíci a o 2 339 uchazečů více
než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci leden
2014 nastoupilo 5 500, tj. o 1 795 více než v předchozím měsíci a o 2 653 více než ve
stejném měsíci minulého roku, z toho 599 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno
prostřednictvím úřadu práce tj. o 458 více než v předchozím měsíci a o 410 více než ve
stejném období minulého roku a dále bez umístění (vyřazení z jiných důvodů např. sankční
vyřazení, odchod do důchodu, apod.) bylo vyřazeno 1 952 uchazečů.
Meziměsíční úbytek nezaměstnaných v evidenci v měsíci březen zaznamenalo jedenáct z
dvanácti úřadů práce Stč. kraje. Přírůstek zaznamenal jen okres Praha-západ (0,48 %).
Nejvyšší úbytek zaznamenaly okresy Kutná Hora (-6,11 %), Příbram (-4,93 %) a dále Benešov
(-4,37 %).
Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR - Krajské pobočce v Příbrami 31 128 žen. Jejich
podíl na celkovém počtu uchazečů činil 49,2 %. V evidenci bylo 6 416 osob se zdravotním
postižením, což představovalo 10,1 % z celkového počtu nezaměstnaných.
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Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 3 050 absolventů škol všech stupňů vzdělání
a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 490 osob a ve srovnání
se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 157 osob. Na celkové nezaměstnanosti se
podíleli 4,8 %.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 15 404 uchazečů o zaměstnání, tj. 24,3 % všech
uchazečů vedených v evidenci.
Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku činil k 31.1.2014 na 7,1 % .
Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než krajský průměr vykázalo 7 okresů,
nejvyšší byl v okresech Kolín (9,5 %) a Příbram (9,6 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl
zaznamenán v okresech Praha západ (4,6 %) a Praha východ (3,6 %).
Podíl nezaměstnaných žen ve Středočeském kraji v tomto měsíci činil 7,0 % a podíl
nezaměstnaných mužů v tomto měsíci činil 7,1 %.
Kraj evidoval k 31.3.2014 celkem 5 103 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 640
vyšší, než v předchozím měsíci a o 548 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno
volné pracovní místo připadalo v průměru 12,4 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Kladno
(37,6) a Kutná Hora (22,9). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 272 míst
vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo
připadalo 23,6 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo v tomto
měsíci registrováno 1 202, na jedno volné místo připadalo 2,5 uchazečů této kategorie.
V rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (mimo rekvalifikace) bylo od počátku roku
2014 k 31.3.2014 prostřednictvím příspěvků podpořeno celkem 1 110 uchazečů o
zaměstnání, a dále v rámci nástroje rekvalifikace bylo do rekvalifikačních kurzů v průběhu
roku 2014 zařazeno (podpořeno) celkem 1 093 uchazečů o zaměstnání.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny
na internetové adrese: http://portal.mpsv.cz/sz/stat.
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1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti a volných pracovních míst ve
Středočeském kraji
Tabulka č. 1 - Vývoj nezaměstnanosti
stav k
ukazatel (celkový počet)

Před
rokem

Minulý
měsíc

Aktuální
měsíc

58744

65119

63 264

28 351

31 734

31 128

absolventi a mladiství

3207

3540

3 050

uchazeči se zdravotním postižením

6195

6423

6 416

14280

16999

15 404

evidovaní uchazeči o zaměstnání
- z toho

ženy

uchazeči s nárokem na PvN
podíl nezaměstnaných osob v %1)

6,6

7,30

7,1

volná pracovní místa

4555

4463

5 103

počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

12,9

14,6

12,4

1)

od ledna 2013 nový ukazatel registrované nezaměstnanosti (zpětně dopočítán až do ledna 2005,
zveřejňován již ve IV. čtvrtletí 2012)

Tabulka č. 2 - Tok nezaměstnanosti
stav k
ukazatel (celkový počet)

Před
rokem

Minulý
měsíc

Aktuální
měsíc

nově evidovaní uchazeči o zaměstnání - ve sled.
měsíci

4722

5838

5 597

uchazeči s ukonč. evidencí a vyřazení - ve sled. měsíci

5113

5712

7 452

- z toho umístění celkem

2847

3705

5 500

- z toho umístění úřadem práce

189

141

599
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2. Aktivní politika zaměstnanosti ve Středočeském kraji

Tabulka č. 3 - Uchazeči o zaměstnání podpoření v rámci vybraných nástrojů APZ a
rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání
přírůstek
přírůstek
stav
stav
celkem od počátku
březen
březen
březen březen
roku k
ukazatel (celkový počet)
31.3.2013 31.3.2014
2013
2014
2013
2014
pracovní místa podpořená v rámci APZ
veřejně prospěšné práce
(VPP)

34

91

374

259

148

112

ESF - VPP1)

78

291

665

934

209

391

společensky účelná prac.
místa (SÚPM)

15

85

194

332

52

120

ESF - SÚPM1)

63

120

297

820

135

257

16

10

223

191

24

24

0

0

6

4

0

0

30

97

159

569

65

199

236

694

1918

3109

633

1103

SÚPM - samostatně
výděleč. činnost (SVČ)
chrán. prac. místa - SVČ
osob se ZP
projekty ESF OP LZZ –
cílené programy
pracovní místa
podpořená v rámci APZ
celkem

rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání
uchazeči a zájemci
zařazení do rekvalifikací
vč. ESF
uchazeči a zájemci, kteří
zahájili zvolenou
rekvalifikaci vč. ESF

126

363

94

374

297

787

138

150

276

211

340

306

1) spolufinancováno převážně z Evropského sociálního fondu
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3. Mapování predikce trendů zaměstnanosti a potřeb zaměstnavatelů

PREDIKCE VÝVOJE ZAMĚSTNANOSTI
Krátkodobá predikce vývoje počtu volných pracovních míst
ÚP ČR - Krajská pobočka v Příbrami evidovala k 31.3.2014 celkem 5 103 volných pracovních míst. Je
to o 640 volných pracovních míst více než v předchozím měsíci a o 548 volných pracovních míst více
než v březnu 2013. Na jedno volné pracovní místo v kraji v současné době připadá v průměru 12,4
uchazečů (min. měsíc 14,6). Předpokládáme, že i v dalších jarních měsících dojde k nárůstu počtu
volných pracovních míst.
Ve všech okresech kraje se v jarních měsících očekává nárůst počtu hlášených volných pracovních
míst. Mezi nejžádanější profese patří pracovníci strojírenských oborů (soustružníci, obráběči,
kovodělníci a strojní technici - všichni ovšem z praxí), dále pak svářeči, elektrikáři, operátoři call
center, číšníci a servírky, kuchaři, prodavači, řidiči nákladních a speciálních automobilů, strážní a
ostraha objektu.

Krátkodobá predikce vývoje zaměstnanosti
Na základě poznatků z vývoje zaměstnanosti z roku 2013 a průběhu roku 2014, sběru dat
provedeného monitoringem u největších zaměstnavatelů a současného stavu na trhu práce lze
v průběhu dubna a května 2014 předpokládat snížení nezaměstnanosti. K poklesu nezaměstnanosti
v dubnu a květnu 2014 ve Středočeském kraji dojde zejména v důsledku rozběhu jarních sezónních
prací. Během dubna a května by pak ze stejného důvodu podíl nezaměstnaných mohl poklesnout o
0,5 % - 1,0 %.
Předpokládáme, že podíl nezaměstnaných se bude pohybovat kolem 6,9 až 7,1 %, bereme-li v potaz
současnou deklarovanou výši počtu obyvatel ve věku od 15-64 let ve Středočeském kraji. V období od
května dojde ještě k většímu zlepšení.

Dlouhodobá predikce vývoje zaměstnanosti
Na území Středočeského kraje je možné, že v průběhu roku 2014 v důsledku pokračování útlumu
poptávky v klíčových odvětvích (stavebním průmyslu, těžebním průmyslu, zemědělství, hutnictví a
železářství, lesnictví a vlivem uzavření některých rekreačních středisek a provozoven), lze ještě
očekávat stagnaci situace na trhu práce ve všech okresech kraje.
Poptávka po pracovní síle bude tak v 1. pololetí 2014 stále podprůměrná a v evidencích úřadů práce
bude přetrvávat nedostatek volných pracovních míst. Dalším důvodem zvýšeného počtu uchazečů je
ukončení některých pracovních poměrů sjednaných na dobu určitou.
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Jarní sezónní práce by tak měly přinést snížení nezaměstnanosti, hladinu nezaměstnanosti budou
však spíše vyrovnávat než radikálně snižovat. K částečnému zlepšení zaměstnanosti dojde až
začátkem druhé poloviny roku, kdy se naplno rozběhnou sezónní práce.
Celé druhé pololetí roku 2014 lze zatím těžko předvídat. Bude záležet na situaci na trhu práce hlavně
u výrobních firem a podniků v souvislosti s poptávkou.
Koncem roku pak ve většině okresů kraje dojde k opětovnému nárůstu počtu uchazečů v evidencích
úřadů práce. S nejvyšším podílem nezaměstnanosti tak můžeme počítat, stejně jako v roce 2013
na Příbramsku, Kutnohorsku, Kolínsku, Nymbursku a Kladensku.
Řada velkých zaměstnavatelů bude přijímat nové zaměstnance, ale statisticky bude méně firmem
přijímat než propouštět. Poptávka po pracovnících bude zaměřena převážně na kvalifikovanou
pracovní sílu. Nabídka pracovní síly bude silná a bude se vyznačovat vyšší kvalifikovaností, než
v minulých letech.

Monitorovací návštěvy - březen 2014
V rámci monitoringu bylo v březnu 2014 navštíveno 148 zaměstnavatelů na základě plánu
monitoringu nebo jako zakázka pro potřeby různých řízení Úřadu práce ČR. Cílem bylo mapování
zaměstnavatelů na území okresu a navázání kontaktů. Z jednání se zaměstnavateli vyplynulo, že
nadále přetrvává pokles a stagnace hospodářského vývoje a nadále se ve vývoji odráží krizová situace
z roku 2010. Vše se odvíjí od získaných zakázek a celkové ekonomické situace.
Většina firem se snaží udržet stávající stav zaměstnanců. Případné odchody a nástupy se prakticky
vyrovnávají tzv. „kus za kus“, což tvoří celkem malé procento v pohybu zaměstnanců. I v počtu
hlášených VPM se neočekává výrazný vzestup ani pokles. S přicházející jarní sezónou pravidelně
dochází k odlivu uchazečů, nastupujících na tzv. „sezónní práce“. Tam očekáváme pouze mírné
navýšení nabídky VPM.
Nejčastěji poptávané profese na úřadech práce jsou převážně řemeslné profese (strojírenské profese,
nástrojaři, soustružníci, pracovníci u CNC strojů a lisů, svářeči, zámečníci, elektrikáři, kuchaři, ostraha
objektů a sezonní pracovníci v zemědělství a zahradnictví). Uchazeči o zaměstnání, kteří požadavky
na uvedené profese splňují a ovládají, nastupují brzy zpět do pracovního procesu.
Hromadné propuštění za sledované období k 31 březnu 2014, tj.: počet přijatých oznámení o
hromadném propuštění ve Středočeském kraji v souladu s § 62 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,
Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nahlásil ve sledovaném měsíci (oznámení bylo přijato)
jeden podnikatelský subjekt v okrese Kolín.
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PŘÍLOHY:
1. Podíl nezaměstnaných osob v okresech Středočeského kraje a v ČR k 31.3.2014

2. Vývoj podílu nezaměstnaných ve Středočeském kraji v letech 2011 - 2014
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3. Vývoj počtu uchazečů a VPM ve Středočeském kraji v letech 2011 – 2014

4. Podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích ČR k 31.3.2014 v %
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5. Setřídění okresů k 31.3.2014
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