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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/. 
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   Nezaměstnanost je na vrcholu – již brzy zamíříme níž 
 
Podíl (dosažitelných) nezaměstnaných na populaci ve věku 15 -64 let se v únoru udržel na 
8,6 % v souladu s očekáváním trhu. Počet dosažitelných uchazečů o práci sice klesl v průběhu února 
o 3 494 osob, přesto jejich celkový počet se udržel nad hranicí 600 000 (konkrétně 610 729). Počet 
nezaměstnaných tak zůstává u historického maxima. V porovnání s loňským únorem řada nezaměstnaných je 
o 31 272 osob delší. 
 
Ve zprávě najdeme ale i pozitivní informace: počet nových registrovaných nezaměstnaných je nižší, než byl 
v lednu, a přibývá volných pracovních míst (v únoru jejich počet činil 38 301). Také počet uchazečů, kteří 
v únoru našli práci, se oproti lednu zvýšil (o 3 145 na 32 718 osob). 
 
Oživení ekonomiky se zatím trhu práce netýká. Růst produkce se prozatím obejde bez náboru 
nových zaměstnanců. Nezaměstnanost se snižuje vždy až s odstupem času. Firmy musí mít jistotu, že se 
jedná o trvalejší vzestup zakázek a produkce. Do té doby jinak využijí stávající zaměstnance a růst jejich 
produktivity. Navíc strmý vzestup ekonomiky ke konci roku byl postaven na vetchých základech. Víc práce a 
pracovních příležitostí přinese až robustnější růst ekonomiky. 
 
Trhu práce může ale v dohledné době pomoci brzký nástup jara a s ním spojené sezónní práce v 
zemědělství a stavebnictví. Ty pomohou snížit počet nezaměstnaných o několik desítek tisíc osob už v březnu. 
Dobrou zprávou je, že se nyní nacházíme na vrcholu míry nezaměstnanosti, ze kterého 
začneme sestupovat pozvolna dolů. V průběhu jara (ve 2Q 2014) poklesne míra nezaměstnanosti 
zpět pod hladinu 8 %.  
 
V porovnání se zeměmi v Evropské unii je situace na českém trhu práce ještě dobrá. Patřím nám 
„bramborová medaile“ za nejnižší míru nezaměstnanosti (založeno na lednových údajích z Eurostatu).  
 
Letos kvůli vysoké míře nezaměstnanosti na počátku roku počítáme jen s nepatrným 
poklesem průměrné roční míry nezaměstnanosti pod loňskou úroveň 7,7%. Oslabení koruny 
Českou národní bankou do určité míry tomuto poklesu přispěje. 
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