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 NEZAMĚSTNANOST VZROSTLA V ČERVENCI NA 5,4 % 
 
Podíl nezaměstnaných osob v ČR ve věku 15 – 65 let v červenci vzrostl na 5,4 % z předchozí 
úrovně 5,2 %, což bylo desetinku nad tržním mediánem.  
 
S prvními letními měsíci se dostává na českých trh práce první vlna čerstvých absolventů škol, což způsobuje klasický 
sezónní nárůst podílu nezaměstnaných. V letošním červenci tomu nebylo jinak. Ovšem za určité překvapení lze 
považovat nárůst podílu nezaměstnaných o dvě desetinky procenta, zatímco v loňském červenci to bylo jenom o jednu 
desetinku víc a stejný nárůst se obecně očekával i letos. Počet absolventů hledajících práci v červenci sice meziměsíčně 
vzrostl (evidováno 15 925), ale volných pracovních míst bylo pro ně dostatek (39 914).   
 
Nejvyšší nárůst počtu nezaměstnaných byl v okrese Svitavy (o 7,8 %) či Rychnově nad Kněžnou (o 7,2 %).  
 
Navzdory nárůstu podílu nezaměstnaných opět vzrostl počet dostupných volných pracovních míst (na 135 758), což je 
nejvíce od konce roku 2008. O jedno volné pracovní místo se ucházeli 3 kandidáti, tedy stejně jako v červnu a o dva 
uchazeče méně než v loňském červenci. 
 
Po letních měsících, které jsou běžně spojeny s mírným nárůstem nezaměstnanosti, by podíl nezaměstnaných měl opět 
začít klesat a v podzimních měsících dokonce velmi pravděpodobně překoná letošní dno 5,2 % dosažené v červnu. Za 
celý rok očekáváme snížení podílu nezaměstnaných (v průměru) na 5,6 % z úrovně 6,5 % v minulém roce.  
 
Kvůli utahování českého trhu práce budou firmy i nadále bojovat s problémem nedostatku kvalifikovaných uchazečů o 
zaměstnání. To může být omezujícím faktorem pro jejich ambice expandovat, jelikož tlaky na zvýšení mzdových 
nákladů zintenzivňují a přispívá k nim také úsilí vlády zvyšovat minimální mzdu.  
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