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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 
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 NEZAMĚSTNANOST SEZÓNNÍ EFEKTY IGNORUJE A OPĚT KLESÁ 
 
Míra nezaměstnanosti v únoru klesla o 0,1pb na 6,3 %, tedy na nejnižší únorovou hodnotu od 
2009. Medián analytických odhadů naznačoval stagnaci na lednové úrovni 6,4 %. Meziměsíční pokles 
nezaměstnanosti ale nebyl rozložen do všech okresů ČR: v Teplicích, Mostě a Chomutově nezaměstnanost vzrostla.  
 
Sezónní nárůst nezaměstnanosti, který běžně můžeme pozorovat v prvních měsících nového roku, 
byl utlumen rostoucí poptávkou po pracovních silách. Růst české ekonomiky a sílící poptávka 
zaměstnavatelů po nových pracovních silách zmírňuje dopady sezónních faktorů. Svým dílem k tomu přispělo také 
nadprůměrné teplé počasí, díky kterému mohly např. práce ve stavebnictví téměř bez přerušení pokračovat.  
 
Počet volných pracovních míst v únoru vzrostl na necelých 115 tisíc, což je nejvyšší počet od roku 2008. Nad hranicí 
100 tisíc se drží již 7. měsíc v řadě.  
 
V dalších měsících by nezaměstnanost měla dál klesat, jelikož se začnou opět naplno rozbíhat 
sezónní práce. V letošním roce očekáváme průměrnou nezaměstnanost kolem 6,1 %, tedy nejnižší 
míru od finanční krize. Tempo poklesu bude ale o něco umírněnější, než jsme mohli vidět v loňském roce.  
 
V porovnání s dalšími evropskými zeměmi si drží Česká republika spolu s Německem nejnižší míru nezaměstnanosti v 
Evropě. Když pomineme sezónní výkyvy, postupnými kroky klesá také dlouhodobá nezaměstnanost v ČR, která je již 
nižší než v Polsku, Maďarsku či Slovensku. Znatelný klesající trend je viditelný i v nezaměstnanosti mladých lidí. Ovšem 
v porovnání s německými statistikami má český trh práce pořád prostor pro další zlepšení  a to jak v počtu dlouhodobě 
nezaměstnaných tak nezaměstnanosti mladých lidí.  
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