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 8. listopadu 2013 

 
   Nezaměstnanost - sezónní stabilita 7,6 % 

 

 
Míra registrované nezaměstnanosti (měřená podílem nezaměstnaných mezi 15 – 64 lety) v říjnu 
nevzrostla a zůstala na zářijových 7,6 procentech. Jedná se o obvyklý sezónní jev, který bohužel 
v následujících měsících vystřídá mírný (sezónní) nárůst nezaměstnanosti. Celkový počet nezaměstnaných se 
v říjnu udržel nad hranicí 556 tisíc.  
 
Příznivě nevychází ani statistika volných pracovních míst, které během října klesly o 2 285 a oproti loňskému 
roku jsou nižší o 1 592. Na jedno pracovní místo připadá zpátky více než 14 uchazečů, v okrese Karviná a 
Bruntál dokonce více než 50! Množství pracovních nabídek se tak po krátkém růstu z jara a počátku léta 
zase z trhu práce vytratil. Bohužel. 
 
Včerejší rozhodnutí ČNB oslabit korunu na 27 za euro a po nějakou dobu tento kurz držet, nepřinese 
v nejbližších měsících viditelnou úlevu trhu práce. K tomu by bylo zapotřebí nejen dlouhodoběji 
slabší kurz ale také stabilnější příliv zakázek. A ačkoliv některá odvětví se těší z růstu zahraničních zakázek, 
je z dnešní zprávy o nezaměstnanosti jasné, že zatím k uspokojení zakázek větší počet zaměstnanců 
nepotřebují. Až přelom jara léta ukáže, jak koruna pomáhá trhu práce. 
 
 
Letos stále počítáme s podílem nezaměstnaných okolo 7,6 % v průměru. Příští rok míra 
nezaměstnanosti mírně poklesne pod 7,5 %.  
 
 
Helena Horská, hlavní ekonom Raiffeisenbank a.s., 725 526 678 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/. 


