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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. („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 1 
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 TEMPO RŮSTU ČESKÉ EKONOMIKY ZVOLŇUJE 

 
Podle zpřesněného odhadu ČSÚ vzrostla česká ekonomika ve třetím čtvrtletí mezikvartálně o 0,2 %. Meziroční tempo 
růstu zpomalilo na 1,9 % z předchozího tempa 2,6 %. Rychlý odhad ČSÚ počítal s tempy 0,3 % č/č a 1,9 % r/r. 
 
Růst ekonomiky ve třetím čtvrtletí byl podpořen růstem zpracovatelského průmyslu s kladným příspěvkem stavební 
produkce. Zvýšil se výkon automobilového sektoru. Naopak výkonnost chemického průmyslu ochabla, což 
pravděpodobně souviselo i s probíhajícími odstávkami či dočasným přerušením provozu některých chemických továren. 
Pozitivní zprávou je mezičtvrtletní růst investic a to zejména do dopravních zařízení. Zahraniční obchod tentokrát k růstu 
HDP přispěl negativně. Vysoká spotřebitelská důvěra, zvyšující se mzdy a nízká inflace přispěly k dalšímu zvýšení 
výdajů českých domácností. 
 
Loňský růst HDP přes 4 % byl až příliš dobrý na to, aby si ho česká ekonomika mohla dlouhodoběji udržet a byl silně 
ovlivněn jednorázovými faktory. Zpomalení tempa růstu HDP směrem k 2,5 %, které letos očekáváme, si nelze proto 
vykládat negativně. Až na výjimku prudšího propadu průmyslové výroby v létě, který by se do konce roku už neměl 
opakovat, probíhá zpomalování české ekonomiky letos „podle plánu“. Česká ekonomika se pohybuje u svého 
produkčního potenciálu a průmyslové kapacity se přibližují k svým horním hranicím.  
 
Další růst české ekonomiky, který očekáváme v příštím roce kolem 2,7 % r/r, bude vytvářet silnější inflační tlaky. Již 
v listopadu bychom měli vidět zrychlení meziroční míry inflace nad 1 % a v první polovině příštího roku by se inflace 
měla dostat na inflační cíl ČNB. Pomůže ji k tomu také zrychlování růstu mezd, které je letos citelné jak v soukromé, tak 
státní sféře.  
 
 
 
 
Daniela Milučká 
 
analytik Raiffeisenbank a.s.,  
email: daniela.milucka@rb.cz 
tel: +420 234 405 685 
 
editor: Michal Brožka, investiční stratég 
 

 


