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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 4 
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 ČESKÁ EKONOMIKA NA KONCI ROKU ZAKOPLA  
 
Podle rychlého odhadu ČSÚ česká ekonomika ke konci roku zpomalila pod 4 % na 3,9 %. 
V mezičtvrtletním srovnání klesla výkonnost ekonomiky o 0,1 %. Na mezičtvrtletním poklesu se ale podepsalo sezónní 
očištění, které je zkreslené vysokými mezikvartálními růsty na konci předchozích let, kdy docházelo k masivnímu 
předzásobení cigaretami a tabákem.   
 
Pro trh je zveřejněné číslo mírným zklamáním. Nikdo se zpomalením pod 4 % nepočítal. Do růstu ekonomiky se 
zakously odstávky v energetice a chemickém odvětví víc, než se čekalo. A překotné dočerpávání evropských 
fondů ke konci roku nemělo pravděpodobně tak silný vliv jako ve třetím čtvrtletí 2015. Těžit z EU fondů budeme dost 
možná ještě počátkem letošního roku, až se vyfakturují všechny práce.  
 
Na konci loňského roku nás v růstu předběhlo Slovensko, které si připsalo podle předběžných údajů Eurostatu 4 % 
meziročně. Podle zatím neúplné statistiky Eurostatu za země EU byla přesto ČR druhou nejrychleji rostoucí ekonomikou 
v EU na konci loňského roku.  
 
Celoroční číslo zůstává ale velmi dobré: 4,3 % v meziročním srovnání. Což je v souladu s naším odhadem. 
Česká ekonomika loni patřila ke špičce evropských zemí co do tempa růstu ekonomiky. Škoda, že růst byl tažen 
převážně jednorázovými faktory: EU fondy, levnou ropou a pohonnými hmotami a odloženou spotřebou domácností. 
Tempo růstu ekonomiky dosáhlo 8letého maxima. Česká ekonomika smazala ztráty způsobené dvojitou 
recesí v letech 2009 a 2012-13.  
 
V letošním roce se musíme spokojit s pomalejším růstem. V roce 2016 čekáme růst pod 3 %. Jednorázové faktory 
z loňského roku se opakovat nebudou. Hlavním tahounem růstu bude spotřeba domácností podporovaná růstem mezd 
a platů (v běžných cenách a cca 4,2 %). Překvapit nás mohou ale investice firem - pokud se firmy nezaleknout 
současné nejistoty na zahraničních trzích a budou dál investovat, může i letos růst ekonomiky mírně překvapit. Rekordy 
ale nečekáme. 
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