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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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 POČET NEZAMĚSTNANÝCH KLESL POD HRANICI 300 TISÍC 
 

Podíl nezaměstnaných osob v ČR na populaci ve věku 15 – 65 let v červnu klesl v souladu s naší prognózou na 4,0 % 
z předchozí úrovně 4,1 % a je tak na nejnižší úrovni od listopadu 2008. Před rokem byla nezaměstnanost na 
úrovni 5,2 %. Meziročně se počet uchazečů o zaměstnání snížil o 91 095 na 297 439. 
 
Počet nezaměstnaných klesl v porovnání s květnem o 11 082 (tj. 3,6 %). V červnu bylo nově zaevidováno 36 305 
uchazečů. Nezaměstnanost klesla v 75 ze 77 okresů. Za poklesem stojí i nárůst sezónních prací. Nejvíce klesla 
nezaměstnanost v okrese Jindřichův Hradec (9,8 %), naopak v Jihlavě došlo k nárůstu o 0,7 %. Nejvyšší 
nezaměstnanost je pak v okresu Karviná (9,5 %), nejnižší i nadále má Rychnov nad Kněžnou (1,2 %). 
 
Počet volných pracovních míst narostl o necelých 10 tisíc na 183 500. Na jedno volné pracovní místo připadlo 1,6 
uchazečů. Nejvíce nezaměstnaných je stále ve věku 50-59 let, kteří tvoří 26,8 % všech nezaměstnaných. Pokud se 
podíváme do struktury vzdělání, tak v té „vedou“ uchazeči s výučním listem (101 754) a lidé se základním vzděláním 
(83 054). Tyto dvě skupiny tvoří 62,1 % všech nezaměstnaných. Trh práce v ČR je stále více napjatý, což dokumentuje 
i poslední šetření ČSÚ z dubna, ve kterém firmy vnímají nedostatek pracovníků jako bariéru k růstu stále palčivěji.  
 
Česká republika si udržela prvenství, co se týče nejnižší míry nezaměstnanosti v Evropské unii. Eurostat za květen udává 
3%tní míru nezaměstnanosti (sezónně očištěnou) pro Česko, zatímco průměr pro EU činí 7,8%. 

 
V našem výhledu nepočítáme s výrazným poklesem nezaměstnanosti v následujících měsících. Směrem níže brzdí míru 
nezaměstnanosti fakt, že představa firem se míjí s představami uchazečů o práci, ať se jedná o časovou náročnost či 
ocenění za práci (mzdu). Pro rok 2017 očekáváme průměrnou míru nezaměstnanosti na 4,4 %. V následujícím roce by 
pak měla vzrůst o desetinu na 4,5 %. 
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