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Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. („RB“). Tento dokument 
nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. Dokument je určen výhradně pro potřeby adresáta a nesmí být kopírován a rozšiřován třetím osobám. RB doporučuje před učiněním jakéhokoli 
investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB a RBI obecně 
zakazuje svým analytikům a osobám reportujícím analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních instrumentech jakékoliv společnosti, kterou analytik pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem projednáno s oddělením 
Compliance RB nebo RBI. RB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto dokumentu. Investiční doporučení vytvářená týmem Ekonomický výzkum a jeho 
pracovníky, jakož i modelová portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené pro veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní osoby v konkrétní finanční situaci a nejsou tedy službou investičního poradenství ve 
smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových orgánů Spojeného království a neměl by jim být rozšiřován. Dokument nesmí 
být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, naleznete na webové 
stránce Raiffeisenbank a.s. v sekci Analýzy – Disclaimer, viz https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker_01.pdf. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 
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 NEZAMĚSTNANOST V ČR MÍŘÍ K REKORDU Z ROKU 2008 
 

Vývoj na trhu práce v ČR potvrzuje solidní kondici české ekonomiky. Podíl nezaměstnaných osob v ČR na 
populaci ve věku 15 – 65 let se v dubnu snížil na 4,4 % z březnových 4,8 % podle očekávání trhu i 
nás. Nízké nezaměstnanosti pomohl i návrat zimy, která prodloužila lyžařskou sezónu na českých horách.  
 
Počet nezaměstnaných je o 88 tisíc osob nižší než loni a nabízených volných pracovních míst je už více než 159 tis. 
Přes rekordní počet volných pracovních míst zůstává v ČR více než 327 tisíc osob bez práce. 
 
Česká republika drží prim, co se nezaměstnanosti týče. Předběhli jsme už před několika měsíci i Německo, které se díky 
svému mírnému, ale trvalému růstu od roku 2013 chlubilo nejnižší mírou nezaměstnanosti na evropském kontinentu.  
 
Díky sezónní práci ve stavebnictví, zemědělství, turistice apod. bude míra nezaměstnanosti v dalších měsících dál 
pozvolna klesat. Na začátku léta může klesnout až pod 4 % a na podzim se dotknout minima 
z počátku léta 2008.  
 
Růst hospodářství není sice nijak překotný – odpovídá dlouhodobému růstu, přesto český trh práce je vyčerpán – chybí 
práceschopní a práceochotní zaměstnanci. Na druhé straně podle šetření ČSÚ je na českém trhu práce stále ještě 
133,5 tis. osob, které nepracují, aktivně práci nehledají (a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané), ale přitom 
uvádějí, že by chtěly pracovat. Ty představují naopak nevyužitý potenciál. Tento potenciál se ale musí zaktivizovat. Tito 
lidé jsou často demotivováni hledat práci, mají např. zdravotní problémy, jsou závislí na sociálních dávkách nebo jsou 
zatíženi mnoha exekucemi, mají kvůli špatné dopravní obslužnosti nebo složité rodinné situaci problém dojíždět za 
prací apod. Tito lidé potřebují pomoc - od státu či neziskových organizací - jinak se do aktivního pracovního života 
nezapojí a zůstanou na okraji společnosti a na hraně chudoby.  
 
Přestože na trhu práce v ČR chybí zaměstnanci, růst mezd zatím výrazně nezrychluje.  Firmy si pečlivě kontrolují růst 
mzdových nákladů, neboť nechtějí přijít o zakázky kvůli vyšším cenám. Dokud růst české ekonomiky bude záviset na 
výrobě s nízkou přidanou hodnotou, do které se jen těžko promítají vyšší mzdové náklady, budou mzdy v ČR stále za 
„západem“ zaostávat. 
 
Nízká nezaměstnanost, vysoká spotřebitelská důvěra a rostoucí příjmy povzbuzují růst spotřeby 
domácností. Proto také spotřeba bude letos bez ohledu na vládní krizi hlavním tahounem české 
ekonomiky.  
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