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 Ve  2.  čtvrtletí   2017   se 
zvýšil  počet hostů v  hromadných 
ubytovacích zařízeních  meziročně 
o 14,1 % a počet  přenocování  o  
12,6 %. Návštěvnost tak  nepřetr-
žitě roste již čtvrtým rokem.

 Počet   přenocování   hostů   v 
hromadných   ubytovacích    zařízeních 
dosáhl  ve  2.  čtvrtletí  roku  2017 cel-
kem  13,1  milionu  nocí,  což  bylo  o 
12,6 %  více  než  ve   stejném  období 
předchozího  roku. Počet  přenocování 
nerezidentů se  zvýšil o 15,6 %  a také 
domácí  hosté strávili v ubytovacích za-
řízeních o 9,3 % více  nocí než vloni. Z 
celkového počtu nocí se 69 % uskuteč-
nilo v hotelích,  9 % v penzionech a na 
kempy, chatové osady či turistické uby-
tovny  připadalo 22 % nocí. Z pohledu 
regionů se nejvíce přenocování v abso-
lutním  vyjádření  uskutečnilo  v  Praze, 
kde však  9 z 10 nocí připadalo na ne-
rezidenty. Domácí klientela strávila nej-
více  nocí  na  jižní  Moravě  a v jižních 
Čechách. 
 
 Do   hromadných  ubytovacích 
zařízení  přijelo ve  sledovaném období 
celkem  5,2 milionu  hostů,  což  mezi-
ročně představovalo zvýšení o 14,1 %. 
Ubytovalo se více domácích i zahranič-
ních hostů (o 12,4 %, resp. o 15,6 %). 
Návštěvnost hotelů se meziročně zvýši-
la o 14,2 % (3,8 milionu hostů), v pen-
zionech  se  ubytovalo  o  19,0 %  více 

 Lázeňská    ubytovací  zařízení 
navštívilo  ve  sledovaném  období  cel-
kem 233 tisíc hostů,  tj. o 19,4 %  více 
než ve stejném období předchozího ro-
ku. Počet  přenocování se také zvýšil o 
8,3 %, zejména  vlivem  zahraniční kli-
entely.  Počet  lázeňských  hostů ze za-
hraničí totiž  vzrostl o  35,4 % a  počet 
jejich  přenocování  o  21,7 %.  Zájem 
domácích  hostů  o ubytování  v  lázeň-
ských domech se  zvyšoval pomalejším 
tempem. Do českých a moravských lá-
zní přijelo o 8,8 % více  domácích hos-
tů a ti zde strávili o 1,5 % více nocí než 
ve stejném období loňského roku.

 Ve 2. čtvrtletí  se celkově tržby 
v ubytování  stravování  a  pohostinství 
zvýšily o  12,4 %. V ubytování vzrostly 
tržby   o  14,6 %  a  v   pohostinství  o 
11,3 %. Příjmy z cestovního  ruchu  na 
cestovní ruch v roce  2016 dle platební 
bilance  ČNB  činily 154,2  miliard ko-
run.  Výdaje  na  cestovní  ruch ve stej-
ném roce byly 120,2 miliard korun.

  Zdroj: Český statistický úřad

osob a kempy přivítaly na začátku letní 
sezóny o  21,2 % více hostů než vloni. 
Regionálně  přibylo  návštěv  ve  všech 
krajích České republiky. Nejvyšší mezi-
roční přírůstek hostů  celkem zazname-
nal Karlovarský kraj (o 23,0 %), přede-
vším díky  zvýšenému zájmu o ubytová-
ní ze  zahraničí o  29,0 %.  Z  pohledu 
domácího  hosta  byly  co  do  příjezdů 
nejoblíbenější    kraje     Jihomoravský, 
Hlavní město Praha a Jihočeský.

 Zahraničních hostů (podle stát-
ního občanství)  přijelo tradičně nejvíce 
z Německa.  Němečtí klienti  tvořili ne-
celou  pětinu   zahraniční   klientely  ve 
sledovaných    ubytovacích   zařízeních 
(543  tisíc  příjezdů).  V  porovnání   se 
stejným  obdobím minulého roku se je-
jich počet zvýšil o 12,6 %. Druhou nej-
početnější skupinu tvořili ve  2. čtvrtletí 
návštěvníci  ze  Slovenska  (182 tisíc) s  
meziročním  zvýšením  o  10,3 %.  Na 
třetím místě se umístili rezidenti Spoje-
ných států amerických (169 tisíc příjez-
dů,  meziroční  zvýšení o  8,8 %). Nad-
průměrný zájem o ubytování ve  sledo-
vaných   zařízeních měli i  nadále hosté  
z Číny (+52,9 %) a z Ruska (+56,7 %).  
Z významných  příjezdových zemí pou-
ze  u  Velké Británie  došlo k  mírnému  
poklesu poptávky o 0,6 %. Za povšim-
nutí  stojí také  zvýšení zájmu o Českou 
republiku z  řad   turistů  ze  Španělska  
o 25,8 %,  Tchaj-wanu o 25,3 % nebo 
Indie o 47,4 %.

POPTÁVKA PO UBYTOVÁNÍ ROSTLA



 Ministryně práce a sociálních věcí Michaela  Mark-
sová (ČSSD)  po hlasování  vlády novinářům řekla, že větši-
na  jejích kolegů z vlády  pochopila nutnost  navýšení mini-
mální mzdy. „Úplně jednomyslné  to nebylo, byly  tam  dva 
protinávrhy. Ministr financí Ivan Pilný nechtěl vůbec  žádné  
navyšování,  ministr  zemědělství Marian  Jurečka  chtěl za 
KDU - ČSL  původně  jenom  tisíc korun,“ popsala  debatu 
vlády. 
     
 Odbory   požadovaly  přidání o  1.500  korun,  za-
městnavatelé se  klonili k částce  800 korun.  Hospodářská 
komora  vyzývala  vládu,  aby  pro  příští  rok už minimální 
mzdu nezvyšovala.  Oprávněnost navýšení minimální mzdy 
potvrdila  i studie  poradenské   firmy   Mazars.   Minimální 
mzda  v ČR  přes  letošní  dvojí  navýšení na 12.200 korun 
patří v regionu  střední a východní Evropy  stále k  těm niž-
ším. Průměr v  regionu se pohybuje okolo 12.500 Kč (461 
eur). 

 Nejnižší minimální mzdu mají jednoznačně zaměst-
nanci na  Ukrajině,  kteří si  vydělají v  přepočtu  3.051 Kč 
(113 eur).  Následuje Albánie  (161 eur) a Makedonie (195 
eur). Naopak nejvyšší  minimální mzdu mají  zaměstnanci v 
Rakousku, kde si vydělají v přepočtu  45.000 korun (1677 
eur). Rakousko ovšem nemá  stanovenou hranici minimální 
mzdy  státem,  jde tudíž o  průměr  nejnižších  mezd,  které 
udělují zaměstnavatelé zaměstnancům dobrovolně.

 Od ledna 2018  se zvýší  minimální mzda o 1.200 
korun na  12.200 korun měsíčně.  21. srpna 2017  o tom 
rozhodla na svém  zasedání,  které se konalo 21. 8. 2017, 
vláda.  Návrh  Ministerstva  práce a  sociálních  věcí,  který 
podporoval  premiér   Bohuslav  Sobotka  (ČSSD),  získal i 
podporu   hnutí   ANO,  i když   ministr  financí  Ivan Pilný 
(ANO) měl výhrady.  Minimální mzdu tato vláda zvyšuje po-
čtvrté.

 Podle Sobotky  tak kabinet splnil svůj slib z progra-
mového prohlášení,  v němž se zavázal, že minimální mzda 
dosáhne  minimálně 40 procent  průměrné mzdy. Základní 
hodinová sazba vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč.

 Již dříve Sobotka uvedl,  že takovéto „navýšení od-
povídá  ekonomickým   možnostem  ČR“.  Nyní  dodal,  že 
„pokud chceme dohánět  průměrné platy v Evropě, musí k 
tomu i vláda  adekvátně  nastavit  podmínky“.  Podle něj se 
tak  nejnižší výdělek  od  voleb  zvedne z  tehdejších  8.500 
korun celkem o 43,5 procenta.

 Podle premiéra by měla minimální mzda zajistit za-
městnancům důstojný  život a zároveň  by měla být  natolik 
motivační, „aby se lidem  vyplatilo pracovat, a ne žít na so-
ciálních dávkách“. Podle Sobotky se tak nejnižší výdělek od 
voleb  zvedne z  tehdejších 8.500 korun  celkem o  43,5 % 
Naposledy se od letošního ledna zvýšila o 1.100 korun.

formace o  jednání  jsme  již  přinesli  v po-
sledním čísle Espressa.

 Zajímavou   analýzu    publikovala 
ČSOB. Analytik ČSOB Petr Dufek  provedl 
analýzu  údajů  Úřadů  práce o nejhledaněj-
ších profesích  na trhu  práce  a o průměru 
minimální   nabízené  mzdy.  Aktuálně   za-
městnavatelé  poptávají  celkem  3.605 ku-
chařů,  ale jimi  nabízená  mzda  činí v prů-
měru 16.810 Kč. Není proto divu, že se ty-
to profese, vzhledem k výši nabízené mzdy, 
nedaří obsadit.

 ČMOS  školství  a  Vysokoškolský  
odborový  svaz   informovali  o připravova-
ném  protestu  proti  výši učitelských platů,  
který je plánován na 1. 9. 2017 a uskuteč-
ní se v Praze v Betlémské kapli.

 Pavel Janíčko  ze sociálně  ekono-
mického  oddělení ČMKOS  uvedl zprávu o 
vývoji  kolektivního  vyjednávání  na vyšším 
stupni v  roce 2017.  Opět došlo k poklesu   
počtu  uzavřených KSVS, a to z 19 uzavře-
ných v roce 2016 na 16 uzavřených v roce 
2017.
 
 V  rámci   programu  byly  rovněž 
projednány evropské a  mezinárodní otázky 
a  kontrola plnění úkolů  uložených  Vedení 
ČMKOS.
       PhDr. Dagmar Gavlasová

 "Říkáme ano, ale jednoznačně s jinými 
podmínkami. Ošetřovatelské volno je pro odbory 
vítanou možností či dokonce nutností. Se stárnu-
tím populace se musí  česká společnost připravit 
na případnou  potřebu ošetřování  člena rodiny,“ 
zdůraznil Josef Středula, předseda ČMKOS. Aby 
dnes mohli  zaměstnanci pečovat o  závislé členy 
rodiny, musejí ukončit pracovní poměr a s velký-
mi obtížemi se pak  navracejí do pracovního pro-
cesu,  často již  nové  zaměstnání  ani  nenajdou. 
Vlastní péčí  přitom stát  ušetří  obrovské částky, 
které by jinak musel vynaložit za péči v některém 

pobytovém zařízení. Navíc není ani reálné napří-
klad po propuštění  z nemocnice  okamžitě tako-
vou  osobu v některém zařízení umístit, volná mí-
sta nejsou k dispozici. K tomu bude sloužit právě 
dlouhodobé ošetřovné.  Jeho zavedení proto od-
bory   podporují, otázkou,  zda  navržený  rozsah 
3 měsíce je dostatečný. Návrh se odvolává na to,  
že po 3 měsících  už vzniká  nárok  na příspěvek 
na péči a z něho si pak  může závislá osoba zajis-
tit péči jinak,  ale než je příspěvek přiznán a sku-
tečně vyplacen uběhne často delší doba.

 “Chápeme to jako první krok, který je 
v této oblasti učiněn a  po určité době  fungování 
dlouhodobého  ošetřovného  by mělo  dojít k vy-
hodnocení a případné úpravě podle potřeby. Ja-
ko vážný problém však  vnímáme navrženou výši 
ošetřovného,  které rozhodně ČMKOS  nepoklá-
dá za dostatečnou.  Je nastavena stejně  jako ne-
mocenské,  ale dávky v nemoci  jsou obecně níz-
ké, neumožňují hradit všechny náklady.  Požadu-
jeme  vyšší  částku  pro  zaměstnance, kteří svojí 
péči o závislé členy  rodiny vykonávají tak nároč-
nou a přitom velice záslužnou  činnost, uvedl Jo-
sef Středula."

 Dne 21. 8. 2017 se  konalo v po-
řadí  37.  zasedání   Rady   ČMKOS.  Rada  
projednala návrh  termínového jednání Ra-
dy na  rok 2018, informaci  o čerpání  roz-
počtu ČMKOS za 1. pololetí  2018, zprávu 
o vyúčtování  finančních  prostředků  státní  
dotace  na činnost  BOZP  na období leden 
až   květen   2017,  návrh  Jednacího  řádu 
VII. Sjezdu ČMKOS  a informaci  o součas-
né právní úpravě odškodňování  úrazů  fun-
kcionářů odborových organizací.

 V bodu aktuální informace Vedení 
ČMKOS uvedlo vývoj inflace tak, jak se vy-
víjela od  roku 2016  (0,7 %) a  jak ji predi-
kuje  Česká  národní  banka  na  rok  2017 
(2,4 %),   2018  (2,0 %)  a  2019  (1,9 %).  
ČNB rovněž  zveřejnila  predikci  růstu prů-
měrné nominální mzdy, která by  se v  roce 
2017 měla  zvýšit o 6,1 %,  v roce 2018 o 
6,2 % a v roce 2019 o 4,6 %.

 Předseda  ČMKOS   rovněž  uvedl 
porovnání  průměrné  mzdy  v  ČR  v  roce 
2015, která činila pouze 30,9 % průměrné 
mzdy ve Spolkové republice Německo.  Je-
diný  pozitivní  údaj  ve  srovnání členských  
států  EU  je  míra  nezaměstnanosti  v ČR,  
která je absolutně nejnižší v celé EU.

 Předseda  ČMKOS  rovněž  infor-
moval o průběhu Plenární schůze tripartity, 
která se konala  17. 7. 2017. Podrobné in-

MINIMÁLNÍ MZDA OD LEDNA VZROSTE 

RADA ČMKOS JEDNALA I V LÉTĚ

ČMKOS k ošetřovnému



Jan Paukert ml.

 Receptů    jsou,   samozřejmě, 
stovky,  to ostatně nejlépe vědí Italové, 
kteří zbaští průměrně půl metráku pas-
ty  za  rok.  A  nezapomeňte, že k těm 
padesáti   kilům  nudlí  vypijí  100  litrů 
vína.

Nejčastější chyby

-  málo vody
-  voda se  nevaří,  když  do  ní sypeme    
   pastu
-  do vody přiléváme olej
-  těstoviny proléváme studenu vodou
-  vaříme je moc dlouho 

A teď jeden recept..

Spaghetti all' amatriciana

Suroviny na 4 porce:
350 g špaget,  2 lžíce  olivového  oleje 
extra virgin, 150 g slaniny,  400 g lou-
paných  rajčat  v  plechovce,  1 cibule, 
100 ml bílého vína,  150 g ovčího sýra 
(Pecorino Romano), pepř

Postup:
- v pánvi  na oleji  osmahneme  slaninu 
nakrájenou  na větší  kousky,  přidáme 
cibuli,  orestujeme a základ zalijeme ví-
nem
- směs povaříme,  přidáme namačkaná 
rajčata a vše podusíme
- omáčku  promícháme  s   těstovinami 
uvařenými  al dente,  opepříme  a smí-
cháme s trochou sýra
- zbytek  nastrouhaného sýra necháme 
na ozdobu při servírování.

 Tak, teď už nezbývá nic jiného, 
než popřát, aby vám chutnalo.

          KaJi
             Zdroj: MF Dnes, Styl pro ženy, internet

 Do Evropy  je  pravděpodobně 
přivezl  Marco Polo z Číny,  ale jisté to 
není. V jeskyni blízko Říma se totiž na-
šel reliéf, který ukazuje podrobně výro-
bu  těstovin.  A ten  se  datuje do doby 
400 let před  naším  letopočtem. Také 
původ  rajčatové  omáčky  Italům upře-
me, ta se údajně ještě dřív,  než na sta-
rém kontinentu,  vařila v Mexiku.  Jisté 
však je jedno, a to, že těstoviny, neboli 
jak se  správně říká  pasta,  chutnají  li-
dem na celém světě.

Různé mouky

 U  nás  se těstoviny  připravují 
většinou z hrubé mouky,  v Itálii ze  se-
moliny,  což je speciální druh pšenice s 
tvrdými zrny, v Číně z mouky  rýžové a 
jinde,  pro změnu,  z kukuřičné  či  po-
hankové. Existují i těstoviny celozrnné, 
špaldové,  ječné či  žitné. V obchodech 
se zdravou výživou  můžeme zakoupit i 
těstoviny z bezlepkové mouky. 

 Příprava domácích těstovin na 
rozdíl od těch  kupovaných sice zabere 
o něco  více času,  budou však  nesrov-
natelně lépe chutnat.  Není problém  si 
je udělat do zásoby,  v tom případě  už 
se  nebudete  zdržovat čekáním,  než si 
před   vařením  správně   odpočinou  a 
rovnou  je  vysypete  do hrnce. 

 Těsto z mouky, vajec  a  
trošky  vody  je třeba rozválet. Třeba 
na domá-cí nudle do polévky  má být  
tak tenké, že přes něj můžete číst  
noviny. Pokud vás takové válení 
nebaví, udělejte nudle tlustší a širší a 
vydávejte je za  německé  špecle. A 
jestliže pospícháte, neváhejte a klidně 
uvařte ty kupované.

Pasta na sporáku

 Právě  úspora  času je  jedna z 
věcí,  která dělá z  pasty  tolik oblíbené 
jídlo.  Třeba   takovou  večeři    můžete 
zvládnout za dvacet  minut. Zatímco se 
špagety  vaří v hrnci,  v hluboké  pánvi 
osmahnete  třeba  cuketu  a žampiony, 
přidáte rajský  protlak a ve  chvíli,  kdy 
bude omáčka prohřátá,  bude pasta tak 
akorát al dente.  Pak ji stačí promíchat 
s omáčkou a zasypat parmezánem. Ale 
dejte opravdu parmezán nebo  alespoň 
Grana  Padano.  Určitě  to   bude  lépe 
chutnat  než s eidamem.  Je důležité  si 
pamatovat,  že těstoviny musíte  vařit v 
dostatečném  množství  osolené  vody. 
Na půl  kila těstovin dejte tři litry vody. 

dy a hned je promíchejte. Nezapomeň-
te na italské  rčení, že  pasta  nesmí ni-
kdy  čekat  na  hosta,  ale  host si vždy 
musí počkat na ní.

Proměny nudlí

 Různé způsoby  přípravy  mění 
glykemický index.  Zatímco semolinové 
těstoviny uvařené al dente obsahují při-
bližně 600 kJ na 100 g, u těch z běžné 
pšenice je hodnota vyšší, a  navíc  ještě 
stoupá,  když   je  převaříme.  Zatímco 
uvařené na skus  mají nízký glykemický 
index  neboli  relativně  dlouhou  dobu, 
po kterou  dokážou tělu  dodávat ener-
gii,  s délkou vaření  a jejich  měknutím 
glykemický  index stoupá.  Tím se zvy-
šuje riziko, že po  stejném množství víc 
ztlousteme.  Také nedoporučujeme  jíst 
pastu večer.  Jde o  potravinu  bohatou 
na sacharidy a  ty se bez  pohybu  rády 
ukládají do tukových polštářků.

Pár tipů

-  K těstovinám  se  hodí  nejrůznější o-
máčky, třeba rychlovka,  jakou je mleté 
maso,  uvařené v  rajčatové štávě v pa-
piňáku.

-  Rajčata do pasty spařte a oloupejte.

-  V jednoduchosti  je  krása,  tak  vám 
budou určitě chutnat i tradiční spaghet-
ti aglio  olio e  peperoncino -  pastu  al 
dente  promícháme  s  plátky  česneku 
osmahnutými   na  olivovém  oleji,  pa-
pričkami peperoncino a nasekanou pe-
trželkou.

-  Milovníci  masa  můžou  pro   změnu 
vyzkoušet penne promíchané se sýrem 
a krůtími  prsy,  orestovanými  v  kous-
cích zprudka na olivovém oleji.

CHUTNAJÍ VÁM TĚSTOVINY?
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foto ČMKOS

 V Česku  v posledních  letech při-
bývalo lidí, kteří si v práci  za celý rok nevy-
dělali  dost a  spadli  pod  hranici  příjmové 
chudoby. V roce  2011 se to týkalo zhruba 
pěti  procent zaměstnanců, v roce 2015 té-
měř sedmi  procent.  Při zvýšení  výdělku o 
desetinu by  chudých mohlo zhruba o polo-
vinu ubýt.  Vyplývá to ze studie o minimální 
mzdě a životní úrovni,  která vznikla pro tri-
partitu. Podle  autorů skokový růst nejnižší-
ho příjmu ale přispívá  k nivelizaci  výdělků, 
nekvalifikovaným  totiž  rostou  výrazně ry-
chleji  než  odborným  silám.  To  může mít 
nepříznivý dopad na chod podniku.

 Vláda rozhodla o zvýšení minimál-
ní mzdy  od ledna 2018 o 1.200  korun na 
12.200 korun, tedy o 11 procent. Premiér 
Bohuslav Sobotka  (ČSSD) už dřív  řekl,  že 
kabinet chce přes nejnižší  příjem tlačit i na 
růst  ostatních  výdělků.  Odbory to uvítaly. 
Už  dřív  kritizovaly  to,  že čistá  minimální 
mzda je pod hranic í příjmové chudoby.  Ta 
loni  činila 10.691 korun  a nejmenší  čistý 
příjem 8.811 korun. 

 ČR patří k zemím s nejnižší mírou 
chudoby. Podle studie  bylo v roce  2011 v 
Česku i tak 174.500 pracovníků, kteří kvůli 
nízkému  výdělku v chudobě žili. Tvořili pět 
procent zaměstnanců.  V roce 2015 to pak 
bylo 299.000 a představovali  téměř  sedm 
procent  pracovníků.  Pokud  by se výdělek 
zvedl o  tisícikorunu, podíl chudých zaměst-
nanců by v roce 2015 podle studie klesl na 
polovinu. Bylo by jich asi 111.400. Při při-
dání o dvě tisícovky  by míra chudoby dosa-
hovala   necelých  dvou  procent,  chudých 
pracujících  by bylo asi  59.800. Při deseti-
procentním růstu mzdy by podíl činil necelá 
čtyři procenta, jednalo by se asi o 127.200 
chudých zaměstnanců.

 Mezi lidmi,  kteří si nedokázali mí-
sto  udržet  po celý rok  a pracovali  šest až 
11 měsíců,  bylo chudých  mnohem  víc. V 
roce  2011 podíl  dosahoval  16 procent, v 
roce 2015 pak  32 procent. Každý třetí za-
městnanec,  který   neměl  celoroční  práci, 
tak žil v příjmové chudobě.  "Pozornost  by 
měla  být  zaměřena  především na otázku, 
jak pomoci  zaměstnancům  k tomu,  aby si 
udrželi  své zaměstnání.  Jen díky  tomu by 
mohla  třetina z nich  překročit  hranici pří-
jmové chudoby," uvedli autoři. 

       Zdroj: e-sondy

 Nezaměstnanost v Česku  v srpnu klesla na čtyři procenta  z červenco-
vých 4,1 procenta.  Uchazečů o práci bylo  296. 826, což je  nejnižší  počet od 
června 1998. Oznámil to Úřad práce ČR. Meziročně  se nezaměstnanost sníži-
la o 1,3 procentního bodu.  Počet volných pracovních míst se naopak mezimě-
síčně i meziročně zvýšil.

 V srpnu se situace na pracovním  trhu vyvíjela podle očekávání, vývoj 
na pracovním trhu nadále ovlivňují  sezónní práce, které jsou v plném proudu, 
uvedl úřad. "Navzdory snížené  aktivitě na trhu práce  během prázdnin nadále 
rostl počet volných pracovních míst,  zároveň klesl počet evidovaných uchaze-
čů o  zaměstnání," podotkla  generální  ředitelka ÚP ČR  Kateřina  Sadílková. 
Svědčí to nejen o dobré  kondici  české ekonomiky,  ale také o dobrých výsled-
cích českých služeb zaměstnanosti, dodala.

 Uchazečů o zaměstnání bylo v srpnu o 6.248 méně než  v červenci a o 
91.648 méně než před rokem. V hojnějším počtu přicházeli do evidence absol-
venti, meziměsíčně  jich bylo o 443 více,  ale meziročně  zhruba o 5.100 méně. 
Pokud jde o učitele a další pedagogické pracovníky ve školství,  v srpnu jejich 
počet klesl. 

 Počet volných pracovních  míst nabízených přes  úřady práce stoupl v 
srpnu na 199.273, což je o 11.207 více než v červenci a o 60.005 více než před 
rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 1,5 uchazeče. 
Z toho nejvíce na Karvinsku,  a to 8,9 uchazečů.  Během srpna  se na úřadech 
práce nově  přihlásilo  36.088 lidí,  naopak  42.336  uchazečů  o zaměstnání z 
evidence odešlo. Novou práci v srpnu získalo 25.462 lidí.

 Nejnižší nezaměstnanost  vykazovaly na konci  srpna okresy  Rychnov 
nad Kněžnou a  Praha-východ, kde byla  míra  nezaměstnanosti  1,3 procenta, 
respektive 1,5 procenta. Pod dvěma procenty byla ještě na Jindřichohradecku. 
Naopak nejhorší  situace z hlediska  nezaměstnanosti  panovala na Karvinsku 
(9,3 procenta) a Mostecku (8,7 procenta).  Podíl nezaměstnaných  osob stejný 
nebo vyšší  než republikový průměr  hlásí  32 regionů. Z jednotlivých  krajů je 
nejvyšší nezaměstnanost  v Ústeckém a Moravskoslezském  kraji, a to 6,1 pro-
centa. Naopak nejnižší byl podíl nezaměstnaných v Plzeňském kraji,  kde činil 
2,6 procenta.

 V mezinárodním  srovnání  měla  ČR  podle  evropského  statistického 
úřadu Eurostat za červenec nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

 Průměrná mzda v Česku ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostla na 29.346 korun. To znamená 
růst o 7,6 procenta,  po odečtení inflace o 5,3 procenta.  Zaměstnanci si tak  polepšili v průměru o 
2.074 korun. Stále na ní však nedosáhne kolem 60 % zaměstnanců.  Aktuální  data zveřejnil Český 
statistický úřad.

 Růst předčil  odhady analytiků. Očekávali,  že průměrná mzda  stoupla o  6,4 až 6,8 pro-
centa.  Reálný růst odhadovali na  4,6 procenta.  Medián, tedy střední hodnota mezd, vzrostl ve sle-
dovaném  období meziročně o 8,2 procenta  na 24.896 korun.  U mužů dosáhl  27.181  korun a u 
žen 22.300 korun.  Medián představuje  hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed hodnot mezd, takže 
polovina hodnot mezd je nižší než medián a druhá polovina vyšší. 

 Průměrná mzda  roste v Česku od začátku roku  2014. Do konce  roku 2016 byla inflace 
pod jedním  procentem,  takže mzdy rostly  rychle i v reálném vyjádření. Podle ČSÚ 80 procent za- 
městnanců pobíralo mzdu mezi 12.022 a 47.058 korunami.
                          Zdroj: e-sondy

Průměrná mzda v ČR ve 2. čtvrtletí vzrostla

V srpnu bylo nejméně nezaměstnaných za 19 let

Kvůli nízké mzdě
rostl podíl zaměstnanců

žijících v chudobě 


