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Míra nezaměstnanosti je nejníže za sedm a půl roku

Český trh práce zažívá v současné době své vrcholné období. Podle posledních dostupných údajů z ČSÚ za 4. čtvrtletí 2016 dosáhla 

celková zaměstnanost ve všech sférách národního hospodářství 5 186,9 tis. osob. Jejich počet meziročně vzrostl o 111,0 tis. 

Na základě výsledků za jednotlivá čtvrtletí představoval meziroční nárůst v 1. čtvrtletí 2,0 %, ve 2. čtvrtletí zpomalil na 1,7 %, 

ve 3. čtvrtletí o 1,8 % a ve 4. čtvrtletí o 2,2 %. 

Počet volných pracovních míst hlášených na úřady práce ke konci prosince 2016 dosáhl 141 496, což je o 29 951 více než v prosinci 

2015. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,9 uchazečů.

Míra zaměstnanosti (tj. podíl počtu pracujících osob ve skupině 15 až 64 let) dosáhla 72,9 %, což je meziroční nárůst o 2,1 p. b. 

Je to zatím nejvyšší úroveň míry zaměstnanosti v historii samostatné České republiky. Míra zaměstnanosti mužů činila 80,0 % 

(tj. nárůst o 1,4 p. b.), příznivé podmínky na trhu práce se projevily i v rychlejším růstu míry zaměstnanosti žen, která dosáhla 

65,6 % (tj. nárůst o 2,8 p. b.).

Obecná míra nezaměstnanosti poklesla ke konci roku 2016 na 3,6 %, což je meziroční nížení o 0,9 p. b. Pokles byl zaznamenán 

na všech úrovních vzdělání, dokonce i ve skupině osob se základním vzděláním, a to o 4,1 p. b. I přes tento významný pokles 

zůstává nadále míra nezaměstnanosti ve skupině osob se základním vzděláním stále vysoká (18,7 %).   

Podle aktuální analýzy zpracované Českým statistickým úřadem, celorepublikový pokles počtu pracujících se základním vzděláním 

na třetinu oproti stavu ve výchozím roce 1995, se projevil ve všech krajích. Mimořádně se snížil počet těchto osob v Olomouckém, 

Zlínském a Jihočeském kraji. Ve většině krajů se za dvacet let snížil i počet pracujících se středním vzděláním bez maturity, zejména 

v Moravskoslezském kraji a v Praze. V důsledku toho v Praze neměla pouze necelá pětina pracujících s obvyklým bydlištěm 

v hlavním městě maturitu nebo terciární vzdělání. 

Harmonizovaná míra nezaměstnanosti sledovaná Eurostatem činila podle dostupných údajů pro mezinárodní srovnání ke konci 

roku 2016 v ČR 3,5 %. Česká republika má na základě těchto údajů aktuálně nejnižší nezaměstnanost v rámci celé Evropské unie. 

Nepatrně vyšší míra nezaměstnanosti byla v Německu (3,9 %) a jako třetí byly Maďarsko a Malta (shodně 4,5 %). V EU-28 činila 

harmonizovaná míra nezaměstnanosti v témže období 8,2 %, což je nejnižší hodnota tohoto ukazatele od března 2009. Eurostat 

odhaduje, že v celé EU bylo v prosinci 2016 bez práce 20,065 milionu lidí. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku klesl 

jejich počet o více než 1,8 milionu.

Harmonizovaná míra nezaměstnanosti v zemích EU-28 k 31. 12. 2016 

Pramen: EUROSTAT (data očištěná od sezónních vlivů), graf MPO
Pozn.: Spojené království a Řecko - poslední dostupné údaje za říjen 2016; Maďarsko a Estonsko - poslední dostupné údaje za listopad 2016

Makroekonomická situace v ČR

Základní ukazatele - poslední údaje 

HDP (y/y, %) 3. Q 2016 1,9 Stavební produkce (y/y, %) listopad 2016 -2,3

Míra inflace (y/y, %) prosinec 2016 0,7 Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) listopad 2016 2,2

Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) prosinec 2016 3,6 Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) listopad 2016 2,3

Průmyslová produkce (y/y, %) listopad 2016 7,0

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síleve věku 15-64 let Zdroj: ČSÚ, únor 2017

** přeshraniční pojetí
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Z DOMOVA 

ČNB

Česká národní banka loni vykázala zisk 
46,5 miliardy korun, o rok dříve uzavřela 
hospodaření se ztrátou 549 milionů 
korun. Zisk je podle ČNB tvořen přibližně 
z poloviny správou devizových rezerv, 
zejména výnosy z akciového portfolia. 
Druhou část tvoří zejména kurzové zisky 
na americkém a kanadském dolaru. Letos 
se očekává konec devizových intervencí, 
což by mohlo kvůli přecenění devizových 
rezerv dostat hospodaření ČNB do ztráty.
Zdroj: E15

Banky loni vydělaly nejvíce v historii

Peněžní ústavy vydělaly loni 74,5 miliardy 
korun, nejvíce v historii a zhruba 
o 14 procent více než za rok 2015. 
Za příznivá čísla vděčí finančníci hlavně 
prodejům podílů v kartové organizaci 
VISA, své však udělal i půjčkový boom a 
lepší kondice dlužníků.
Zdroj: E15

Sazka ovládla řeckou sázkovou firmu 
OPAP

Loterijní firma Sazka Group se stala 
hlavním akcionářem řecké sázkové 
společnosti OPAP. Ovládá v ní 33 procent 
akcií. Převod schválil řecký a kyperský 
regulátor. Firmu Sazka Group založily 
v srpnu skupiny KKCG a EMMA Capital. 
Vložily do ní svá aktiva v oblasti loterií. 
KKCG Karla Komárka drží ve společném 
podniku Sazka Group 75 procent, EMMA 
Jiřího Šmejce drží zbytek.
Zdroj: E15

Developer P3 ztrojnásobil plochu 
dokončených budov

Evropský developer P3, jenž má téměř 
třetinu portfolia v Česku, loni meziročně 
ztrojnásobil plochu dokončených budov. 
Dostavěl jich patnáct o rozloze 320 tisíc 
metrů čtverečních. Plocha pronajatých 
budov firmě vzrostla meziročně o třetinu. 
Zdroj: E15

Domácnosti přidaly k dluhu téměř 
sto miliard

Dluhy českých domácností za loňský rok 
stouply o necelých 96 miliard korun. 
Finančním institucím lidé ke konci 
prosince dlužili 1,428 bilionu korun. 
Zadlužení jen za prosinec vzrostlo 
o 7,6 miliardy korun. 
Zdroj: ČTK

Turecká elektrárna může připadnout 
bance

Česká exportní banka možná získá 
rozestavěnou tureckou elektrárnu Yunus 
Emre, jejíž stavbu úvěrovala. Ministr 
financí Andrej Babiš (ANO) podle deníku 
HN chce na prodej rozestavěných bloků 
vypsat tendr s nejnižší cenou 11,7 miliardy 
korun, což odpovídá pohledávce ČEB 
za tureckou stranou. Do tendru se přihlásí 
i ČEB.
Zdroj: E15

Pojišťovny vybraly loni na pojistném 
118,5 miliardy korun 

Český pojistný trh v roce 2016 mírně rostl. 
Pojišťovny vybraly na pojistném 118,5 
miliardy Kč, což je o 2,1 procenta 
meziročně více. Životní pojištění kleslo 
o 1,8 procenta, naopak neživotní pojištění 
vzrostlo o 4,5 procenta. Lídrem trhu 
je Česká pojišťovna – vybrala 
26,7 miliardy. Následují jí Kooperativa 
(24 miliard) a Allianz (12,5 miliardy). 
Zdroj: Hospodářské noviny

Pojišťovny odhalily podvody za 1,2 
miliardy

Pojišťovací společnosti loni prověřily 
šestnáct tisíc pojistných událostí, 
ve kterých odhalily podvody za téměř 
1,22 miliardy korun. Počet prověřovaných 
událostí meziročně stoupl o 1,9 procenta 
a objem podvodů o osm desetin procenta, 
uvedla Česká asociace pojišťoven. 
Zdroj: E15

ERA chystá radary pro irácký Nadžaf

Pardubická společnost ERA ze zbrojní 
skupiny Omnipol dodá pro letiště v Iráku 
pět stanic na sledování vzdušného 
prostoru do vzdálenosti sta kilometrů. 
Letiště se nachází ve známém poutním 
místě Nadžaf. Výše kontraktu nebyla 
zveřejněna, ERA dodává své radarové 
systémy jak civilnímu, tak vojenskému 
sektoru.
Zdroj: ČTK

Finance čekají přebytek na účtu

Ministerstvo financí očekává, že veřejné 
finance se za loňský rok dostanou 
do přebytku 0,5 procenta hrubého 
domácího produktu. Ministerstvo pro 
letošek zlepšilo odhad růstu ekonomiky 
v letošním roce na 2,6 procenta 
z listopadových 2,5 procenta. Pro loňský 
rok úřad odhad také zlepšil 
na 2,5 procenta z předchozích 
2,4 procenta. 
Zdroj: E15

Obrana podepsala nákup pandurů

Zástupci ministerstva obrany dnes 
podepsali smlouvu se společností Tatra 
Defence Vehicle na nákup 20 obrněných 
vozidel Pandur za 2,07 miliardy korun. 
Vojáci dostanou šest velitelsko-štábních
strojů a 14 vozidel ve spojovací verzi.
Zdroj: ČTK

Český export zbraní dosáhl rekordu

Vývoz zbraní a vojenského materiálu 
z tuzemska loni stoupl o dvacet až třicet 
procent na rekordních 18,9 až 
20,2 miliardy korun. Letos bude růst nižší, 
neboť zbrojařské firmy dosáhly hranic 
svých výrobních možností. Teritoriální 
struktura vývozu se meziročně příliš 
nezměnila, uvedl prezident Asociace 
obranného a bezpečnostního průmyslu 
ČR Jiří Hynek.
Zdroj: E15

Distribuční síť vyjde na více než půl 
miliardy

Společnost ČEZ Distribuce vybuduje 
na Chrudimsku a Svitavsku novou 
distribuční síť elektrické energie. 
Investovat do ní do konce příštího roku 
hodlá 650 milionů korun. Nynější síť je již 
na hranici kapacity, firmy v regionu proto 
musejí se svými investicemi čekat.
Zdroj: E15

Volná byla v Praze každá desátá 
kancelář

Podíl volných kanceláří v Praze na konci 
loňského roku činil 10,6 procenta, 
meziročně klesl o čtyři procentní body. 
Oproti konci třetího čtvrtletí byl nižší 
o 1,1 procentního bodu. Nejvíce 
prázdných kanceláří bylo v Praze 7, a to 
15,7 procenta, nejméně v Praze 8 (8,5 
procenta). Ukazují to data sdružení 
realitních poradenských firem Prague 
Research Forum.
Zdroj: E15

Brněnská Simplity otevře pobočku v 
USA

Firma Simplity, která se zaměřuje 
na analýzu dat, datové sklady a správu 
firemních informací, letos ke stovce 
zaměstnanců přibere dalších 150. Pracuje 
pro zákazníky ve většině zemí EU, získala 
zákazníka v Singapuru a během půl roku 
chce otevřít pobočku v USA. Firma loni 
vykázala obrat 95 milionů korun.
Zdroj: E15
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Porsche v Česku svolá do servisů 
sedmnáct aut

Tuzemští majitelé vozů automobilky 
Porsche, konkrétně modelů 911 Carrera, 
718 Boxster a 718 Cayman, budou muset 
navštívit servisy kvůli preventivní výměně 
upevnění palivových trubek. V Česku 
to bude jen sedmnáct aut, ale celosvětově 
se svolávací akce dotkne 16,5 tisíce 
vozidel.
Zdroj: E15

Řidiči koupili dálniční známky za 1,5 
miliardy

Výnos z prodeje dálničních známek 
na letošní rok se meziročně zvýšil 
o procento na 1,48 miliardy korun. 
Třetinu prodala Česká pošta, 37 procent 
Autoklub Bohemia Assistance a zbytek 
připadl na společnost MTX. Vyplývá to 
z údajů sdružení České pošty, ABA a 
společnosti MTX, které známky 
distribuuje. Platnost loňských dálničních 
známek končí 31. ledna. Známky stojí 
stejně jako v loňském roce, na rok tedy 
1500 korun. 
Zdroj: ČTK

O2 loni zvýšila zisk o 6 procent na 5,4 
miliardy

Telekomunikační firma O2 loni podle 
odhadů analytiků zvýšila čistý 
konsolidovaný zisk o šest procent 
na 5,4 miliardy korun. Návrh dividendy by 
se pak mohl pohybovat okolo 17 až 
18 korun na akcii. Vyplývá to vyjádření 
ekonomů. Loňský zisk podle společnosti 
Patria Finance ovlivnily mimo jiné výrazně 
vyšší investice do sítě 4G na Slovensku. O2 
má kolem 4,9 milionu mobilních 
zákazníků. 
Zdroj: Hospodářské noviny

Domén s koncovkou .cz je už 1,28 
milionu

Počet internetových domén s národní 
koncovkou .cz loni vzrostl o padesát tisíc 
na více než 1,28 milionu. Z toho 
52 procent vlastnili jednotlivci a zbytek 
firmy, podle dat internetového sdružení
CZ.NIC. Nejvíce domén, a to 385 400, 
připadá na držitele z Prahy.
Zdroj: E15

Cestující přibyli jak ČD, tak RegioJetu

Českým drahám loni vzrostl počet 
cestujících téměř o 1,8 milionu 
na 171,5 milionu. Jeden z primárních 
konkurentů, RegioJet podnikatele Radima 
Jančury, loni ve svých vlacích v Česku a 

ve spojích na Slovensko převezl
3,72 milionu cestujících, meziročně 
o pětinu více.
Zdroj: E15

Zaměstnancům Třineckých železáren 
vzrostou mzdy o 4,1 procenta

Zaměstnancům Třineckých železáren (TŽ) 
vzrostou letos mzdy o 4,1 % a při splnění 
plánu o dalších 2,5 %. Dodatek kolektivní 
smlouvy týkající se růstu mezd podepsali 
zástupci vrcholového vedení firmy a 
odborářů. ČTK to řekla mluvčí TŽ Petra 
Jurásková. Mzdy se zaměstnancům zvýší 
už od ledna. Průměrný výdělek v 
Třineckých železárnách v roce 2016 
překročil 29 100 korun, mzdy podle mluvčí 
loni rostly celkem o 10,8 %.
Zdroj: E15

Škoda Machine Tool dodá do Číny 
stroje za půl miliardy

Škoda Machine Tool dodá do Číny osm 
strojů, každý váží více než dvě stě tun. 
Kupcem je čínská strojírenská firma 
Shandong Longma, která s nimi bude 
vyrábět komponenty pro větrné 
elektrárny. Hodnota zakázky je přes půl 
miliardy korun.
Zdroj: E15

Polovina ojetin v ČR vykázala po 
koupi skryté technické problémy

Téměř polovina tuzemských zákazníků se 
po koupi ojetého vozu potýkala 
s technickými problémy, na které nebyla 
prodávajícím předem upozorněna. Tři 
čtvrtiny reklamací skončily z pohledu 
zákazníka neúspěšně. Vyplývá 
to z aktuálního průzkumu Asociace 
obchodu ojetými automobily (AOOA), 
jehož výsledky má ČTK k dispozici. 
Nejčastější závady byly v elektronice 
vozidla (15 procent), v motoru 
(13 procent) a na podvozku (šest 
procent). Přibližně devět procent 
zákazníků následně zjistilo, že auto bylo v 
minulosti havarované. 
Zdroj: Hospodářské noviny

ZE ZAHRANIČÍ

Ekonomika eurozóny se loni zvedla

Tempo růstu ekonomiky eurozóny zrychlil 
v roce 2016 o 1,7 procenta, byl vyšší než 
v USA. HDP eurozóny se ve čtvrtém 
čtvrtletí zvýšil o 0,5 procenta, oproti 
třetímu čtvrtletí, kdy byl jeho 
mezičtvrtletní růst 0,4%. Meziročně se 
HDP zvýšil o 1,8 procenta, vyplývá 

z prvního rychlého odhadu, který zveřejnil 
Eurostat.
Zdroj: E15

Ekonomika USA zpomalila růst

Za celý loňský rok výkon největší 
ekonomiky světa zpomalil na 1,6 procenta 
z tempa 2,6 procenta v roce 2015. V 
posledním roce vlády prezidenta Baracka 
Obamy tak byl hospodářský růst nejslabší 
za pět let, uvedla agentura AP. Americká 
ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí zmírnila 
tempo růstu na 1,9 procenta z dvouletého 
maxima 3,5 procenta ve třetím kvartále. 
V prvním odhadu vývoje hrubého 
domácího produktu (HDP) za poslední 
čtvrtletí to uvedlo ministerstvo obchodu 
USA. 
Zdroj: Hospodářské noviny

Z komodit loni nejvíce vynesl plyn s 
ropou

Z komodit loni nejvíce vzrostla cena plynu 
(o 53 %), ropy (45 %) a elektřiny (24 %). Z 
drahých kovů přineslo nejvyšší výnos 
lithium (25 %), stříbro (16 %) a zlato 
s diamanty (po devíti procentech). 
Naopak cena platiny vzrostla jen 
o procento. Vyplývá to z analýzy 
investičního fondu Quant.
Zdroj: Hospodářské noviny

Chevron

Americký ropný koncern se ve čtvrtém 
čtvrtletí vrátil po více než roce do zisku. 
Za čtvrtletí vytvořil zisk 415 milionů dolarů 
ve srovnání s čistou ztrátou 588 milionů 
o rok dříve. Druhému největšímu těžaři 
v USA k tomu dopomohly rostoucí ceny 
komodit a vlastní kroky ke snižování 
nákladů. 
Zdroj: E15

Microsoft

Tržní hodnota americké softwarové 
společnosti se poprvé od roku 2000 
přehoupla přes hranici 500 miliard dolarů. 
Hodnota všech jejích vydaných akcií 
dosáhla 510,40 miliardy USD. Akcie 
reagovaly růstem na čtvrtletní výsledky, 
které překonaly odhady analytiků. 
Zdroj: ČTK

Keysight koupí kalifornskou firmu 
Ixia

Americký dodavatel softwaru 
pro elektronický průmysl Keysight 
Technologies koupí kalifornskou 
technologickou firmu Ixia, která vyrábí 
zařízení pro počítačové sítě. Transakce 
bude stát zhruba 1,6 miliardy dolarů.
Zdroj: E15
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Toyota ztratila vedoucí pozici na 
trhu, předstihl ji Volkswagen

Odbyt japonské automobilky Toyota 
Motor v loňském roce mírně stoupl. Firma 
však ztratila vedoucí pozici na světovém 
automobilovém trhu, předstihl ji německý 
konkurent Volkswagen. Toyota dnes 
oznámila, že její prodej se loni zvýšil 
o 0,2 procenta na 10,18 milionu vozů. 
Volkswagen, jehož součástí je rovněž 
česká Škoda Auto, již dříve ohlásil nárůst o 
téměř čtyři procenta na 10,31 milionu 
vozů.
Zdroj: Hospodářské noviny

Exxon Mobil

Největší veřejně obchodovaná ropná 
společnost na světě vytvořila ve čtvrtém 
čtvrtletí čistý zisk 1,68 miliardy dolarů, což 
je meziroční pokles o 39,6 procenta. Firma 
uvedla, že hlavním důvodem jsou 
mimořádné odpisy ve výši dvou miliard 
dolarů. Bez nich by podnik naopak 
překonal odhady, pomohly mu hlavně 
vyšší ceny ropy a nižší náklady. Zisk 
na akcii činil 41 centů proti zisku 67 centů 
před rokem.
Zdroj: E15

Nintendo

Japonský výrobce herních konzolí 
a videoher více než zdvojnásobil čtvrtletní 
zisk ve čtvrtém čtvrtletí na téměř 
65 miliard jenů (14,4 miliardy korun), a to 
díky silné poptávce po hrách s pokémony 
během klíčové vánoční sezony. 
Společnost uvedla, že prodala 14,7 
milionu kopií her Pokémon Sun a 
Pokémon Moon pro přenosné herní 
zařízení 3DS.
Zdroj: E15

Pfizer

Největší americká farmaceutická 
společnost hospodařila v loňském čtvrtém 
čtvrtletí s čistým ziskem 775 milionů 
dolarů po ztrátě 172 milionů dolarů 
ve stejném období předchozího roku. Zisk 
nicméně zaostal za očekáváním analytiků, 
zasáhla ho slabší poptávka po produktech, 
kterým v brzké době vyprší patentová 
ochrana. 
Zdroj: ČTK

Electrolux

Švédský výrobce domácích spotřebičů 
v loňském čtvrtém čtvrtletí hospodařil 
s provozním ziskem 1,62 miliardy 
švédských korun (4,6 miliardy českých) 
po ztrátě 202 milionů švédských korun 

ve stejném období předchozího roku. 
Provozní zisk jen nepatrně zaostal 
za očekáváním analytiků, kteří jej 
odhadovali na 1,67 miliardy švédských 
korun. 
Zdroj: E15

Siemens

Čistý zisk německého průmyslového 
konglomerátu v prvním čtvrtletí 
finančního roku vzrostl o 25 procent 
na 1,9 miliardy eur. Společnost ve zprávě 
rovněž zlepšila odhady ziskových marží 
pro tento firemní rok, který končí 30. září. 
Tržby konglomerátu se v meziročním 
srovnání zvýšily o jedno procento 
na 19,1 miliardy eur. Příliv nových zakázek 
naopak klesl o 14 procent na 19,6 miliardy 
eur.
Zdroj: E15

Apple

Přední americká technologická společnost 
obnovila v prvním finančním čtvrtletí růst 
prodeje chytrých telefonů iPhone, jejichž 
odbyt předtím tři čtvrtletí klesal. Prodej 
iPhonů i finanční výsledky překonaly 
odhady analytiků. Čtvrtletí do konce 
prosince bylo první, v němž společnost 
prodávala telefony nové verze iPhone 7, 
od níž si slibuje obnovení růstu tržeb. /čtk/
Zdroj: ČTK

Vývoj indexu PX     Vývoj měnových kurzů

UDÁLOSTI V TÝDNU od 6. do 10. února 2017

Zdroj: BCPP   Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB

PONDĚLÍ ČSÚ: Maloobchod (prosinec 2016)

ÚTERÝ
ČSÚ: Průmysl (prosinec 2016)
ČSÚ: Stavebnictví (prosinec 2016)
ČSÚ: Zahraniční obchod (prosinec 2016)

STŘEDA
ČSÚ: Cestovní ruch (4. čtvrtletí 2016)
ČSÚ: Služby (4. čtvrtletí 2016)
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Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet, podniky a podnikové svazy.

MPSV: Nezaměstnanost (leden 2017)
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