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UCH 2 - Výkaz o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech - měsíční

Stav na konci sledovaného měsíce
z ženz celkuz toho

dosaž.dosaž.celkem ženyUkazatel
2721525128525530A. Uchazeči celkem

3616893817421. z toho: osoby se zdravotním postižením

00001a.        z řádku 1. - plně invalidní

00001b.        z řádku 1. - částečně invalidní

1051531081601c.        z řádku 1. - osoby zdravotně znevýhodněné

1733601863921d.        z řádku 1. - osoba invalidní - I. stupeň invalidity (§ 39/2a)

83176871901e.        z řádku 1. - osoba invalidní - II. stupeň invalidity (§ 39/2b)

00001f.         z řádku 1. - osoba invalidní - III. stupeň invalidity (§ 39/2c)

00001g.        z řádku 1. - osoba invalidní - III. stupeň invalidity (§ 39/2c, §39/4f)

17043029182332662.    uchazeči s evidencí delší než 5 měsíců

606060603.    ženy - těhotné, kojící, matky 9m

86598188910084.    osoby pečující o dítě do 15 let

3203403273494a.  návrat z MD/RD

2102115.    osoby potřebující zvláštní pomoc

B. Věková struktura

1663351663396. do 19 let

519251936a.    z toho mladiství

1914491954627. 20 - 24 let

2705092745228. 25 - 29 let

2565062635189. 30 - 34 let

26155226656310. 35 - 39 let

31758432960611. 40 - 44 let

31153832255712. 45 - 49 let

33457935160713. 50 - 54 let

43073145576914. 55 - 59 let

18546819950515a. 60 - 64 let

00328215b. 65 a více let

16. průměrný věk 42,3 42,7 41,7 42,2
C. Vzdělanostní struktura

5451010578107517. (A) bez vzdělání

2048214918. (B) neúplné základní vzdělání

9001570944166119. (C) základní vzdělání + praktická škola

232320. (D) nižší střední vzdělání

932049721221. (E) nižší střední odborné vzdělání

6711474701155422. (H) střední odborné vzdělání (vyučen)

1516172023. (J) střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity a bez vyučení

741177611924. (K) ÚSV vzdělání

591516115525. (L) ÚSO vzdělání (vyučení s maturitou)

26850527752326. (M) ÚSO vzdělání s maturitou (bez vyučení)

81491527. (N) vyšší odborné vzdělání

000028. (P) vyšší odborné vzdělání v konzervatoři

2141224229. (R) bakalářské vzdělání

4293449730. (T) vysokoškolské vzdělání

353531. (V) doktorské vzdělání (vědecká výchova)

D. Podle hlavní třídy CZ-ISCO

1241134232. tř. 1 zákonodárci a řídící pracovníci

471144912033. tř. 2 specialisté
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Stav na konci sledovaného měsíce
z ženz celkuz toho

dosaž.dosaž.ženycelkemUkazatel
10425510826534. tř. 3 techničtí a odborní pracovníci

34141935343435. tř. 4 úředníci

66493669698736. tř. 5 pracovníci ve službách a prodeji

2445244737. tř. 6 kvalifikovaní pracovníci v zem., les. a ryb.

746437766638. tř. 7 řemeslníci a opraváři

14364114866539. tř. 8 obsluha strojů a zařízení, montéři

129320921365223840. tř. 9 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

040441. tř. 0 zaměstnanci v ozbrojených službách

1961196242. neuvedeno

E. Doba evidence uchazečů v evidenci celkem

7231601730162243. do 3 měsíců

45793446596144. 3 - 6 měsíců

39879941883645. 6 - 9 měsíců

22440723343146. 9 - 12 měsíců

46177049583947. 12 - 24 měsíců

45874051184148. více než 24 měsíce

F. Doba evidence uchazečů s nárokem na PvN

32458532959149. do 3 měsíců

20539221040550. 3 - 6 měsíců

851469215751. 6 - 9 měsíců

2137224052. 9 - 12 měsíců

365853. 12 - 24 měsíce

000054. více než 24 měsíce

G. Uchazeči v evidenci

167028701873327555. celková délka evidence ve dnech (v tis.)

61454765759256. průměrná délka evidence ve dnech

H. Uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení

47693957. Uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení v měsíci celkem

11318658. Celková délka evidence ve dnech (v tis.)

23719859. Průměrná délka evidence ve dnech

CH. Výše měsíčního nároku na PvN

343460. do 1500 Kč

060661. 1501 - 2500 Kč

1833203562. 2501 - 3500 Kč

14418014818563. 3501 - 4500 Kč

2335233764. 4501 - 5500 Kč

871438814565. 5501 - 6500 Kč

881389114366. 6501 - 7500 Kč

651236812967a. 7501 - 8500 Kč

671256812667b. 8501 - 9500 Kč

5994619667c. 9501 - 10500 Kč

2471257367d. 10501 - 11500 Kč

602146322267e. 11501 a více Kč

742784417444844568. Průměrný měsíční nárok na PvN

62872969. Nárok ve výši 0.58 násobku NH

000070. Nárok ve výši 0.65 násobku NH

   Volná pracovní místa u zaměstnavatelů

I. Požadavek na vzdělání

5471. (A) bez vzdělání

1872. (B) neúplné základní vzdělání

508473. (C) základní vzdělání + praktická škola
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Stav na konci sledovaného měsíce
z ženz celkuz toho

dosaž.dosaž.ženycelkemUkazatel
274. (D) nižší střední vzdělání

7275. (E) nižší střední odborné vzdělání

35376. (H) střední odborné vzdělání (vyučen)

377. (J) střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity a bez vyučení

2078. (K) ÚSV vzdělání

3479. (L) ÚSO vzdělání (vyučení s maturitou)

4480. (M) ÚSO vzdělání s maturitou (bez vyučení)

1581. (N) vyšší odborné vzdělání

082. (P) vyšší odborné vzdělání v konzervatoři

1083. (R) bakalářské vzdělání

3284. (T) vysokoškolské vzdělání

085. (V) doktorské vzdělání (vědecká výchova)

086. vzdělání nezadáno

J. Podle hlavní třídy CZ-ISCO

487. tř. 1 zákonodárci a řídící pracovníci

7288. tř. 2 specialisté

5189. tř. 3 techničtí a odborní pracovníci

2290. tř. 4 úředníci

18291. tř. 5 pracovníci ve službách a prodeji

14592. tř. 6 kvalifikovaní pracovníci v zem., les. a ryb.

88393. tř. 7 řemeslníci a opraváři

219794. tř. 8 obsluha strojů a zařízení, montéři

218595. tř. 9 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

096. tř. 0 zaměstnanci v ozbrojených službách

K. Rozdělení podle CZ-NACE

38397. A Zemědělství, lesnictví, rybářství

198. B  těžba, dobývání

281199. C  zpracovatelský průmysl

0100. D  výroba elektřiny, plynu, tepla, klim. vzduchu

3101. E  zásobování vodou, odpadní vody, odpady

532102. F  stavebnictví

25103. G  obchod, opravy spotřebičů, mot. vozidel

1104. H  doprava a skladování

12105. I  ubytování, stravování a pohostinství

1106. J  informace a komunikace

2107. K   peněžnictví a pojišťovnictví

59108. L  nemovitosti

436109. M  věda, výzkum, technika

503110. N  administrativa

6111. O  veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení

7112. P  vzdělávání

59113. Q  zdravotní a sociální péče

0114. R  kultura, zábava, rekreace

7115. S  ostatní činnosti

0116. T  domácnosti zaměstnávající personál

0117. U  exteritoriální organizace a instituce

Poznámky:
(1) Věk 20-24 let zahrnuje uchazeče po dosažení 20.roku věku včetně až do dne před dosažením 25.roku věku
(matematicky zapsáno 20 <= věk < 25). Obdobně ostatní řádky s věkem.


