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   Nezaměstnanost - sezónní růst na 7,6 % 
 
Míra registrované nezaměstnanosti (měřená podílem nezaměstnaných mezi 15 – 64 lety) v září 
vzrostla o 0,1 procentního bodu na 7,6 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než náš 
odhad i tržní očekávání. Míra nezaměstnanosti je momentálně o jeden procentní bod vyšší než ve 
stejnou dobu minulého roku, což názorně ilustruje zhoršení situace na trhu práce. 
 
Je pravděpodobné, že se na výsledku podepsal nástup absolventů na trh práce. Počet uchazečů o práci se v 
září zvýšil o 1,0 % na 557 tis. Příznivou zprávou je, že počet volných míst se zvýšil o 2,1 % na 41 tis, takže 
napětí na trhu práce se trochu uvolnilo. Na jedno volné pracovní místo tedy nově připadá více než 13 
uchazečů o zaměstnání. 
 
Proto, aby se řady nezaměstnaných viditelně zkrátily, potřebujeme trvalejší a dynamičtější růst ekonomiky 
(blížící se alespoň 3 procentům). Takového růstu se podle naší dlouhodobé prognózy můžeme dočkat až na 
přelomu 2015/2016. Oživení české ekonomiky zatím není natolik robustní, aby se pozitivně podepsalo na 
trhu práce. Se zlepšením situace na trhu práce počítáme až na příští rok. 
 
Letos stále počítáme s podílem nezaměstnaných okolo 7,6 % v průměru. Příští rok by 
podle nás mohla míra nezaměstnanosti poklesnout na 7,4 %.  
 
Údaje za nezaměstnanost nebudou mít žádný vliv na trh. Naopak z hlediska kurzu koruny bude zajímavější 
zítřejší zveřejnění inflace za září. Čeká se další zpomalení na 1,2 % r/r - čím níže, tím větší riziko oslabení 
koruny. 
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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.. 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. 
Raiffeisenbank a.s. doporučuje před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. Raiffeisenbank a.s. vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré 
víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. Raiffeisenbank a.s. a její zaměstnanci mohou být v mezích dovolených právními předpisy angažováni v kterémkoliv obchodu či investici zmíněné v tomto 
dokumentu, jakož i v jakémkoliv obchodu či investici s aktivy zmíněnými v tomto sdělení nebo s aktivy s nimi souvisejícími. Raiffeisenbank a.s. 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 – Disclosure, viz http://www.rb.cz/tfinancni-trhy/analyzy/disclosure/. 


