SOUHRN HLAVNÍCH POZNATKŮ
Počet obyvatel hlavního města se zvyšuje působením několika faktorů:
− kladným migračním saldem; mezi přistěhovalými převládají cizinci, mezi vystěhovalými občané s
českým občanstvím,
− počet narozených již delší dobu převyšuje počet zemřelých; přirozený přírůstek je tedy kladný (ženy v
Praze rodí v pozdějším věku, v současných letech se tak nadále rodí množství dětí žen silných
ročníků sedmdesátých let),
− počet zemřelých se v posledních letech nemění; v Praze se zvyšuje podíl osob ve vyšším věku, avšak
dochází k prodlužování střední délky života.
Oslabení výkonu ekonomiky se projevilo i na pražském trhu práce zvýšením počtu nezaměstnaných a
snížením nabídky volných pracovních míst. Nadále však zůstává úroveň nezaměstnanosti v Praze hluboko
pod republikovým průměrem. Ztráta zaměstnání postihla všechny skupiny obyvatel podle dosaženého
vzdělání.
Naopak podle odvětví ekonomické činnosti zaměstnanost poklesla zejména ve veřejné správě, stavebnictví,
průmyslu a obchodu.
Obyvatelstvo Prahy je činné na trhu práce do vyššího věku než v ostatních krajích. Je to dáno relativně širší
nabídkou pracovních příležitostí v Praze obecně ale také celkovou větší aktivitou starších lidí ve velkých
městech.
Mzdy na pracovištích v Praze jsou nadprůměrné, jejich výše však mezi roky 2009 a 2010 poklesla. Průměrné
důchody v Praze jsou rovněž nadprůměrné, průměr ČR však nepřevyšují takovou měrou, jako tomu je u
mzdové úrovně.
Na území hlavního města je vytvořena ¼ HDP ČR, na této produkci se podílejí rovněž zaměstnaní
dojíždějící z jiných částí republiky (či zahraničí). K tomuto vysokému podílu přispívá rovněž příznivé složení
ekonomiky, kde jsou zastoupena odvětví s vysokou přidanou hodnotou. V Praze je rovněž větší část
vytvořeného produktu věnována na investice.
Výzkum a vývoj je v Praze zastoupen více (počtem výzkumných pracovišť i počtem jejich zaměstnanců), než
činí průměr ČR.
Ze zaměření Prahy na služby vyplývá i menší zastoupení průmyslu v Praze, což je zároveň odvětví s
vysokým podílem vývozu. Vývoz je tedy v Praze pod průměrem ČR.
Bytová výstavba v Praze je rovněž vzhledem k celorepublikové úrovni nadprůměrná. V posledních letech je
však výstavba ve Středočeském kraji intenzivnější. Výstavba bytů v Praze je jednoznačně zaměřena na
bytové domy.
Jelikož je kraj Praha zároveň městem, je zde větší zastoupení zastavěných ploch na úkor zemědělské půdy.
Zejména v okrajových částech, kde existuje prostor pro další výstavbau (bytovou i jinou), dochází k úbytkům
zemědělské půdy.
Spotřeba vody na obyvatele je v Praze nadprůměrná, avšak s klesající tendencí. Kapacita zejména
pobočných čistíren odpadních vod je v Praze téměř vyčerpána.
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