Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany

2.místostarostka
MO Plzeň 2 – Slovany
SO/1

IN F OR MAT IVN Í ZP R ÁVA
Č.: ……………

ze dne: 24.09.2013

Ve věci: Informace z oblasti trhu práce
Tato zpráva je předkládána z důvodu informovanosti členů Zastupitelstva MO Plzeň 2
– Slovany o nezaměstnanosti na území města Plzně.
1) Podíl nezaměstnaných osob
S účinností od ledna 2013 je používán nový ukazatel a to „Podíl nezaměstnaných osob
na obyvatelstvu ve věku 15 – 64 let“, který na návrh Českého statistického úřadu (dále jen
„ČSÚ“) schválila porada vedení Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).
Změna výpočtu ukazatele registrované nezaměstnanosti byla prezentována na tiskové
konferenci, která se uskutečnila dne 7.listopadu 2012 v budově MPSV (záznam z tiskové
konference je možno nalézt na: http://www.mpsv.cz/cs/13872).
Mezi důvody zavedení tohoto ukazatele patří:
• územní detail, tj. možnost výpočtu až do úrovně obcí ČR v jednotné metodice
• nezaměnitelnost ukazatelů z ČSÚ a MPSV
• úspory – především na straně ČSÚ
• snadnější interpretace dat
Tento ukazatel srovnává počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64
let (tj. takových, kteří mohli okamžitě nastoupit do zaměstnání) dle evidence pracovišť Úřadu
práce ČR s celkovým počtem obyvatel v tomto věku z bilance obyvatel.
Výpočet podílu nezaměstnaných osob (PNO):
PNO =

𝑑𝑜𝑠𝑎ž𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛í 𝑢𝑐ℎ𝑎𝑧𝑒č𝑖 𝑜 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛á𝑛í
𝑒𝑣𝑖𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛í 𝑛𝑎 Ú𝑃 𝑣𝑒 𝑣ě𝑘𝑢 15−64 𝑙𝑒𝑡
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑦𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑣𝑒 𝑣ě𝑘𝑢 15−64 𝑙𝑒𝑡

* 100

Tento nový ukazatel má kvůli odlišné definici jinou úroveň a je tudíž s původním
ukazatelem nesrovnatelný. Pro sledování vývoje nového ukazatele je na adrese:
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove_rady k dispozici časová řada do úrovně okresů od roku
2005.
2) Situace na trhu práce v okrese Plzeň – město za období únor 2013 – červenec 2013
(včetně)
Ke dni 28.02.2013 evidoval Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Plzni,
celkem 7 982 uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 7 730 uchazečů dosažitelných, tedy
takových, kteří mohli okamžitě nastoupit do zaměstnání. Během měsíce února 2013 bylo
v okrese Plzeň – město nově evidováno 858 uchazečů a 714 uchazečů bylo z evidence úřadu
práce vyřazeno (z toho 412 osob nastoupilo do nového zaměstnání). Podíl nezaměstnaných
osob v měsíci únoru 2013 činil 6,2%.
Na konci měsíce února 2013 bylo na kontaktním pracovišti v Plzni evidováno celkem
1 044 volných pracovních míst. Dále bylo evidováno 95 volných pracovních míst pro osoby
se zdravotním postižením a pro absolventy a mladistvé bylo evidováno 255 volných míst.
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K poslednímu dni měsíce března 2013, tj. k 31.03.2013, evidoval Úřad práce České
republiky, Krajská pobočka v Plzni, celkem 8 009 uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu
bylo 7 751 uchazečů dosažitelných, tedy takových, kteří mohli okamžitě nastoupit do
zaměstnání. Během měsíce března 2013 bylo v okrese Plzeň – město nově evidováno 864
uchazečů a 837 uchazečů bylo z evidence úřadu práce vyřazeno (z toho 412 osob nastoupilo
do nového zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob v měsíci březnu 2013 činil 6,2%.
Ke stejnému dni, tj. k 31.03.2013, bylo na kontaktním pracovišti v Plzni evidováno
celkem 1 025 volných pracovních míst. Dále bylo evidováno 94 volných pracovních míst pro
osoby se zdravotním postižením a pro absolventy a mladistvé bylo evidováno 159 volných
míst.
K 30.04.2013 evidovalo kontaktní pracoviště v Plzni celkem 7 880 uchazečů
o zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 7 623 uchazečů dosažitelných, tedy takových, kteří mohli
okamžitě nastoupit do zaměstnání. Během měsíce dubna 2013 bylo v okrese Plzeň – město
nově evidováno 803 uchazečů a 932 uchazečů bylo z evidence úřadu práce vyřazeno (z toho
446 osob nastoupilo do nového zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob v měsíci dubnu
2013 činil 6,1%.
K tomuto datu, tj. k 30.04.2013, bylo na kontaktním pracovišti v Plzni evidováno
celkem 1 041 volných pracovních míst. Dále bylo evidováno 85 volných pracovních míst pro
osoby se zdravotním postižením a pro absolventy a mladistvé bylo evidováno 92 volných
míst.
Ke dni 31.05.2013 evidoval Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Plzni,
celkem 7 898 uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 7 654 uchazečů dosažitelných, tedy
takových, kteří mohli okamžitě nastoupit do zaměstnání. Během měsíce května 2013 bylo
v okrese Plzeň – město nově evidováno 791 uchazečů a 773 uchazečů bylo z evidence úřadu
práce vyřazeno (z toho 406 osob nastoupilo do nového zaměstnání). Podíl nezaměstnaných
osob v měsíci květnu 2013 činil 6,2%.
Na konci měsíce května 2013 bylo na kontaktním pracovišti v Plzni evidováno celkem
1 142 volných pracovních míst. Dále bylo evidováno 92 volných pracovních míst pro osoby
se zdravotním postižením a pro absolventy a mladistvé bylo evidováno 101 volných míst.
K poslednímu dni prvního pololetí roku 2013, tj. k 30.06.2013, evidoval Úřad práce
České republiky, Krajská pobočka v Plzni, celkem 7 689 uchazečů o zaměstnání. Z tohoto
počtu bylo 7 329 uchazečů dosažitelných, tedy takových, kteří mohli okamžitě nastoupit do
zaměstnání. Během měsíce června 2013 bylo v okrese Plzeň – město nově evidováno 613
uchazečů a 822 uchazečů bylo z evidence úřadu práce vyřazeno (z toho 414 osob nastoupilo
do nového zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob v měsíci červnu 2013 činil 5,9%.
Ke stejnému dni, tj. k 30.06.2013, bylo na kontaktním pracovišti v Plzni evidováno
celkem 1 091 volných pracovních míst. Dále bylo evidováno 83 volných pracovních míst pro
osoby se zdravotním postižením a pro absolventy a mladistvé bylo evidováno 164 volných
míst.
K 31.07.2013 evidovalo kontaktní pracoviště v Plzni celkem 7 891 uchazečů
o zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 7 610 uchazečů dosažitelných, tedy takových, kteří mohli
okamžitě nastoupit do zaměstnání. Během měsíce července 2013 bylo v okrese Plzeň – město
nově evidováno 810 uchazečů a 608 uchazečů bylo z evidence úřadu práce vyřazeno (z toho
264 osob nastoupilo do nového zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob v měsíci červenci
2013 činil 6,1%.
K tomuto datu, tj. k 31.07.2013, bylo na kontaktním pracovišti v Plzni evidováno
celkem 1 179 volných pracovních míst. Dále bylo evidováno 100 volných pracovních míst
pro osoby se zdravotním postižením a pro absolventy a mladistvé bylo evidováno 273
volných míst.
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Tabulka č. 1 – Počty uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob
Období
Únor 2013
Březen 2013
Duben 2013
Květen 2013
Červen 2013
Červenec 2013

Uchazeči o zaměstnání
celkem
nově evidovaní
7 982
858
8 009
864
7 880
803
7 898
791
7 689
613
7 891
810

Podíl nezaměstnaných
osob (%)
6,2
6,2
6,1
6,2
5,9
6,1

vyřazení
714
837
932
773
822
608

Podíl nezaměstnaných osob (%)

Graf č. 1 – Vývoj podílu nezaměstnaných osob v období leden - červenec 2013 (včetně)
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3) Aktivní politika zaměstnanosti
V rámci této politiky je poskytován:
• příspěvek na společensky účelná pracovní místa
o od počátku roku 2013 bylo podáno 155 žádostí o příspěvek, z nichž 27 zůstává
v jednání,
• příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání
za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti
o k 31.07.2013 bylo v platnosti 64 dohod,
• překlenovací příspěvek
o v platnosti je momentálně 8 dohod s příspěvkem na měsíční nájem,
• příspěvky na veřejně prospěšné práce
o ke konci měsíce července 2013 bylo v platnosti 54 dohod,
• příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
V současné době jsou rovněž realizovány projekty „Vzdělávejte se pro růst!“ a
„Vzdělávejte se pro stabilitu!“.
Do projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ bylo od počátku letošního roku zatím přijato 17
žádostí. Po projednání žádostí hodnotící komisí bylo 8 žádostí zamítnuto a naopak 9 žádostí
bylo schváleno. Od počátku projektu tak již bylo schváleno 73 žádostí na celkem 144
vzdělávacích aktivit.
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V rámci projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ bylo od jeho počátku podáno 22
žádostí, z toho jich bylo 20 schváleno, jedna žádost byla zamítnuta a jedna žádost zůstává
rozpracovaná.
Použité zdroje:
Společná tisková zpráva ČSÚ a MPSV
(dostupné na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/13856/tz_071112a.pdf)
Prezentace k tiskové konferenci ze 07.11.2012
(dostupné na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/13857/podil_nezamestnanych.pdf)
Změna metodiky ukazatele registrované nezaměstnanosti
(dostupné na: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/zmena_metodiky)
Zprávy o situaci na trhu práce okres Plzeň – město
(dostupné na: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky)

V Plzni 04.09.2013
Zprávu předkládá:

Irena Rottová
2. místostarostka MO Plzeň 2 – Slovany

Zpracoval:

Bc. Libor Pečenka
vedoucí Odboru sociálního ÚMO Plzeň 2 - Slovany
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