
    

 

Komentář 
 
Nezaměstnanost – prosinec 2014 

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. („RB“). 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. RB 
doporučuje před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho 
obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB a RBI obecně zakazuje svým analytikům a osobám reportujícím analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních instrumentech jakékoliv společnosti, kterou analytik 
pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem projednáno s oddělením Compliance RB nebo RBI. RB 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 – 
Disclaimer, viz https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker_01.pdf. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 4. 
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   Prosincový efekt přechodně zvýšil nezaměstnanost 
 
 
Nezaměstnanost podle očekávání ke konci loňského roku vyskočila na 7,5% 
z listopadových 7,1%. Oproti prosinci 2013 je nezaměstnanost o 0,7 procentního bodu nižší. Jde o 
standardní „prosincový efekt“, se kterým trh počítal. S koncem roku končí často i krátkodobé úvazky, 
v zemědělství a stavebnictví se propouští. Zato zimní sezóna na horách není ještě v plném proudu, aby 
nabídla práci sezónním pracovníkům. Počet dosažitelných nezaměstnaných se proto opět vyhoupl, jak se i 
čekalo, nad hranici 525 tisíc. Letos (možná už na jaře) se počet nezaměstnaných jistě podívá pod magickou 
hranici půl miliónu. 
 
Počet volných pracovních míst se drží na vysoké úrovni – na téměř 6letých maximech. Kondice 
trhu práce se dále zlepšuje. V prosinci 2013 činila nezaměstnanost 8,2%, takže jsme o 0,7 procentního 
bodu níž. Česká nezaměstnanost se v Evropě drží významně pod průměrem. Nižší nezaměstnanost v Evropě 
má jen pět zemí včetně Německa a Rakouska. Z Visegrádské čtyřky máme ale nezaměstnanost 
nejnižší! 
 
A protože růst ekonomiky čekáme v dalších čtvrtletích spíše pozvolný, pozvolné bude i oživení 
zaměstnanosti. V roce 2015 očekáváme pokles průměrné míry nezaměstnanosti k  7 % ze 
7,7 % v roce 2014. Na předkrizové úrovně pod 6% se ale jen tak nedostaneme. K tomu by byl potřeba 
rychlejší růst ekonomiky okolo 3%. 
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