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Krátce z obsahu – „apattizer“ 

 

� Řecko se postupně dostává na periferii zájmu. 

� V centru pozornosti je Čína, Fed a ECB 

� V základním scénáři čekáme zvýšení úrokových sazeb Fedu koncem 

letošního roku. 

� Cena ropy zůstává nízko. 

� Česká ekonomika je pro letošek premiantem Evropy. 

� Inflace zůstává velmi utlumená. 

� Trh práce se se dále zlepšuje. Roste zaměstnanost a pomalu 

zrychluje růst mezd. 

� Česká národní banka byla v letních měsících nucena intervenovat na 

devizovém trhu. Jak dlouho ještě bude bránit koruně posilovat? 

� Naše prognóza nadále počítá s pokračováním intervenčního režimu 

ČNB do druhé poloviny roku 2016. 

� Uměle oslabená koruna znamená podporu pro české vládní 

dluhopisy. Spread vůči německým vládním dluhopisům se splatností 

10 let klesl na 0 bb. 

� Růst základních úrokových sazeb ČNB stále čekáme až v roce 2017.  

 

SE = střední Evropa, JVE = jihovýchodní Evropa, 

SNS = Společenství nezávislých států, SVE = 

střední a východní Evropa 

Reálný HDP (mezir. zm ěna, %)
země 2014 2015f 2016f
Polsko 3,4 3,7 3,6
Maďarsko 3,6 3,0 2,5
ČR 2,0 4,3 2,4
Slovensko 2,4 3,3 3,5
Slovinsko 2,6 2,4 2,3
SE 3,0 3,6 3,1
Rumunsko 2,8 3,5 3,5
Bulharsko 1,7 2,0 2,1
Chorvatsko -0,4 0,5 1,0
Srbsko -1,8 0,0 2,5
Bosna a Her. 0,8 2,0 3,0
Albánie 2,0 2,7 4,0
Kosovo 0,9 3,0 3,0
JVE 1,5 2,4 2,8
Rusko 0,6 -4,0 0,0
Ukrajina -6,8 -10,0 1,5
Bělorusko 1,6 -4,0 0,5
SNS 0,2 -4,4 0,1
SVE 1,2 -1,2 1,3
Turecko 2,9 3,0 3,5
Německo 1,6 1,6 2,2
eurozóna 0,9 1,4 1,9
USA 2,4 2,4 3,0
Zdroj: Raiffeisen RESEARCH

Spot řebitelské ceny (pr ům.,mezir. %)
země 2014 2015f 2016f
Polsko 0,0 -0,6 1,5
Maďarsko -0,2 0,1 2,2
ČR 0,4 0,4 1,6
Slovensko -0,1 -0,2 0,7
Slovinsko 0,2 0,3 1,5
SE 0,1 -0,2 1,5
Rumunsko 1,1 -0,5 -0,2
Bulharsko -1,4 0,1 2,2
Chorvatsko -0,2 0,0 1,4
Srbsko 2,9 1,4 4,0
Bosna a Her. -0,9 0,2 1,5
Albánie 1,6 1,8 2,8
Kosovo 0,4 0,5 2,0
JVE 0,7 0,0 1,1
Rusko 7,8 15,3 8,8
Ukrajina 12,1 53,7 14,0
Bělorusko 18,1 17,0 16,0
SNS 8,5 17,8 9,4
SVE 5,1 10,4 6,1
Turecko 8,9 7,6 7,5
Německo 0,8 0,4 2,1
eurozóna 0,4 0,1 1,4
USA 1,6 0,0 2,3
Zdroj: Raiffeisen RESEARCH

Makroekonomická predikce 2011 2012 2013 2014 2015f 2016f
HDP v běžných cenách, mld. Kč 4 020 4 042 4 077 4 261 4 502 4 679
Růst HDP, stálé ceny, r/r % 2,0 -0,8 -0,5 2,0 4,3 2,4
HDP na hlavu v EUR podle PPS 20 546 22 305 21 850 22 916 24 173 25 100
Průmyslová výroba, r/r % 5,9 -0,8 -0,1 4,9 5,8 4,9
Podíl nezaměstnaní /populace 15-64 let 
(průměr)

6,7 6,8 7,7 7,7 6,5 6,1

Nominální mzda v průmyslu, r/r % 3,5 3,2 1,0 2,9 3,4 5,0
PPI, r/r %, průměr 5,6 2,1 0,8 -0,8 -2,7 1,6
CPI, r/r % průměr 1,9 3,3 1,4 0,4 0,4 1,6
CPI, r/r %, konec období 2,4 2,4 1,4 0,1 0,8 1,9
Saldo vládních financí, % HDP -2,9 -4,0 -1,3 -2,0 -2,1 -1,5
Vládní dluh, % HDP 41,0 45,6 45,8 42,6 40,5 39,9
Obchodní bilance, mld. Kč 12,0 64,4 106,5 146,0 151,3 165,2
Běžný účet, % HDP -2,1 -1,6 -0,5 0,6 1,0 1,1
Přímé zahraniční investice, saldo, % HDP 1,2 3,0 -0,2 3,1 1,8 1,8
CZK/EUR, průměr 24,6 25,1 26,0 27,5 27,3 26,8
CZK/USD, průměr 17,7 19,5 19,5 20,7 24,6 26,0
Reposazba ČNB, průměr 0,75 0,53 0,05 0,05 0,05 0,05
3M Pribor, průměr 1,19 1,00 0,49 0,36 0,30 0,31
Zdroj: ČSÚ, ČNB, MPSV, Ekonomický výzkum RB a.s.
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Česká republika 

Vnější prost ředí – řecká krize, levn ější ropa, sazby Fedu 
Řecký premiér Alexis Tsipras si v předčasných volbách upevnil svou pozici. Podle 
prezidenta Evropské komise V. Dombrovskise je Řecko na dobré cestě a Řecko by 
tak mělo obdržet další tranši ve výši 2 mld EUR. Řecko se z hlediska finančních 
trhů postupně přesunulo na periferii zájmu. To je z části oprávněné, nicméně riziko 
opětovných potíží a signálů možného budoucího vystoupení z eurozóny nelze zcela 
vymazat. 

Pozornost finančních trhů se naopak a to zcela oprávněně zejména v srpnu a září 
přesunula na asijský a americký kontinent. V polovině srpna trh z cca 50-ti 
procentní pravděpodobností počítal se zvýšením úrokových sazeb americké 
centrální banky již na září. Poté však došlo ke zhoršení dat z výrobního sektoru 
Číny a také ze zahraničního obchodu. Čínská centrální banka reagovala devalvací 
čínské měny o cca 3 %. Připomeňme k tomu nepříliš úspěšné nedávné snahy 
čínské administrativy o zastavení prudkého propadu akciového trhu. Obavy z příliš 
prudkého přistání čínské ekonomiky tak zatřásly důvěrou investorů, ale také 
centrálních bankéřů. Spekulace na zářijové zvýšení úrokových sazeb americké 
centrální banky citelně poklesly a zpětně řečeno, to bylo racionální. Američtí 
centrální bankéři totiž úrokové sazby v září nezvýšili a jako hlavní důvod tohoto 
rozhodnutí se s ohledem na jinak pozitivní hodnocení vývoje domácí ekonomiky, 
jeví obava z vývoje globální ekonomiky a globálních finančních trhů. Je velmi 
netypické, aby obavy z vývoje emerging markets znamenaly expanzivnější 
měnovou politiku Fedu. Je pravda, že vliv Číny a emerging markets ve světové 
ekonomice narůstá. Nicméně Čína je silně exportně orientovaná ekonomika. Podíl 
exportu z USA do Číny na HDP USA činí méně než 1 %. Navíc zpomalení 
emerging markets s sebou i tentokrát přináší výrazný pokles cen komodit, který 
znamená vzpruhu pro americkou ekonomiku. Kromě přímých vlivů jsou otázkou 
nepřímé vlivy skrze obchodní partnery. Zpomalení výrobního sektoru bylo v letních 
měsících patrné v řadě světových ekonomik včetně USA, Německa a jak uvidíme 
dále, i ČR.  

V době zářijového zasedání Fedu se většina jeho členů vyslovila ve prospěch 
zvýšení úrokových sazeb do konce letošního roku. Nicméně data z trhu práce 
nenaplnila očekávání, když počet nově vytvořených pracovních míst dosáhl v září 
podprůměrných 142 tisíc a předchozí měsíc byl revidován dolů na 136 tisíc. Z druhé 
strany zapůsobil pozitivně výsledek inflace za září, která pod vlivem poklesu cen 
energií klesla ze srpnové meziroční hodnoty 0,2 % na 0,0 %. Čekal se ovšem 
pokles do záporu, přičemž jádrová inflace bez cen energií zrychlila za 1,8 % na 1,9 
%. Právě vývoj jádrové inflace a efekt srovnávací základny z minulého roku by měl 
způsobit rychlý růst inflace na začátku roku. RBI je proto toho názoru, že pokud 
data listopad ukáží pokračování zlepšování trhu práce, Fed na konci roku konečně 
přistoupí ke zvýšení pásma pro hlavní úrokovou sazbu do 0,25 % - 0,5 %. Do konce 
roku tak bude dobré sledovat právě data z trhu práce. Vzhledem k posledním 
ohledům Fedu na vývoj globálních trhů a globální ekonomiky však bude na místě 
částečně sledovat i vývoj v Číně.  

V případě Číny naši kolegové ve vídeňské RBI očekávají „měkké přistání“ a 
stabilizaci obav o vývoj tamní ekonomiky. Tento názor podpořila další data 
ukazující zpomalení růstu čínského HDP v třetím čtvrtletí na 6,9 % z předchozího 
tempa 7,0 %, když se čekalo 6,8 %. Údaje o HDP z Číny lze z mnoha úhlu pohledu 
zpochybňovat. Čínská ekonomika je a zůstane rizikovým prvkem globálního 
hospodářství. Nicméně zveřejňovaná měsíční data, která například v případě 
maloobchodních tržeb překvapila v září silným nárůstem, tvrdé přistání zatím 
neindikují. Čínská hospodářská politika se navíc snaží výrazně růst podporovat. 
V říjnu došlo ke snížení úrokových sazeb a požadavku povinných minimálních 
rezerv. Dopady zpomalení čínské ekonomiky do vyspělých ekonomik by měly být 
omezené. Například zpomalení růstu čínského HDP o dva procentní body by dle 
propočtů Bundesbanky znamenalo zpomalení německého HDP o 0,2 pb. Přitom 
německá ekonomika je skrze exporty v Číně exponovaná více než výše uvedené 
Spojené státy. 

Výše uvedené obavy ze zpomalení Číny a paradoxně také nezvýšení úrokových 
sazeb Fedu vneslo na trh nejistotu a způsobilo pokles na akciových trzích a 
oslabení dolaru. To ovšem nemělo dlouhého trvání. Se zlepšením dat z amerického 
trhu práce a také postupným ochabnutím obav z dopadu čínského zpomalení na 
USA spekulace na zvýšení úrokových sazeb Fedu na prosinec vzrostly na 70 %. 

Se sníženým výhledem na světové hospodářství a potažmo i nižším globálním 
výhledem na inflaci současně narostla očekávání trhu ohledně prodloužení či 
možného rozšíření programu kvantitativního uvolňování Evropské centrální banky. 
Po říjnovém zasedání ECB její šéf Mario Draghi oznámil, že v prosinci bude třeba 

Základní úroková sazba centrálních bank
země aktuální XII-15 III-16 IX-16
Polsko 1,50 1,50 1,50 1,75
Maďarsko 1,35 1,35 1,35 1,35
ČR 0,05 0,05 0,05 0,05
Rumunsko 1,75 1,75 1,75 1,75
Rusko 11,00 11,00 10,00 10,00
eurozóna 0,05 0,05 0,05 0,05
USA 0,25 0,50 0,75 1,50
Zdroj: Bloomberg, Raiffeisen RESEARCH

3M sazba pen ěžního trhu (bid)
země aktuální XII-15 III-16 IX-16
Polsko 1,73 1,80 1,80 2,10
Maďarsko 1,35 1,35 1,35 1,35
ČR* 0,29 0,30 0,30 0,30
Chorvatsko 0,89 1,60 1,40 1,50
Rumunsko 0,88 1,65 1,70 1,75
Rusko 11,29 12,80 11,80 11,80
Turecko 10,76 11,80 11,60 11,30
eurozóna -0,05 -0,05 -0,05 -0,05
USA 0,35 0,70 0,95 1,70
Zdroj: Bloomberg, Raiffeisen RESEARCH
*PRIBOR

EUR/Národní m ěna (pr ůměr)
země 2014 2015f 2016f
Polsko 4,19 4,16 4,09
Maďarsko 309 310 314
ČR 27,5 27,3 26,8
Rumunsko 4,44 4,45 4,42
Bulharsko 1,96 1,96 1,96
Chorvatsko 7,63 7,63 7,66
Srbsko 117 121 123
Bosna a Her. 1,96 1,96 1,96
Albánie 140 140 140
Rusko 51,0 67,1 69,5
Ukrajina 15,9 24,4 29,8
Bělorusko 13597 18013 23817
Turecko 2,90 3,04 3,17
USA 1,33 1,11 1,03
Zdroj: Raiffeisen RESEARCH
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udělat hodnocení stupně uvolnění měnové politiky. Někteří členové ECB 
požadovali rozšíření stávajícího stupně kvantitativního uvolňování již na říjnovém 
zasedání. Bude záležet především na nově zveřejňovaných datech, jaký stupeň 
uvolnění ECB zvolí, nicméně je velmi pravděpodobné, že ECB oznámí oddálení 
očekávaného konce kvantitativního uvolňování za avizované září roku 2016. Nelze 
také vyloučit zvýšení rozsahu měsíčního nákupu dluhopisů ze současného objemu 
60 mld EUR. Ve hře je také možnost dodatečného snížení depositní úrokové sazby 
ECB ze současných -0,2 %, což je v trhu již nyní z části započítáno. 

Cena ropy  Bent ve třetím čtvrtletí klesla zpět pod 50 USD/barel. Poklesu pomohla 
jednak dohoda mezi Íránem a Západem o jaderném programu, díky které dojde 
v roce 2016 k nárůstu nabídky ropy. Z druhé strany na očekávanou poptávku po 
ropě zapůsobily negativně obavy ze zpomalení Číny a „emerging markets“ obecně. 
Na produkci ropy se již negativně podepisuje snížená produkce a investice v oblasti 
břidličné ropy. Ale celková nabídka ropy stále zůstává vysoká a kvůli geopolitické 
situaci tomu zřejmě tak zůstane. I nabídka Lybie je touto dobou vyšší než se 
čekalo. Pro příští rok tak čekáme jen pozvolný nárůst cen ropy směrem k 60 
USD/barel. 

 

Růst ekonomiky – Česko premiantem Evropy 
Česká ekonomika letos pokračuje v pozitivních překvapeních. Poté, co nikdo 
nečekal tak rychlý růst v prvním čtvrtletí, kdy HDP vzrostl o 2,5 % mezikvartálně a 
4,1 meziročně, došlo ve druhém čtvrtletí k dalšímu nečekaně silnému skoku o 1,1 
% mezikvartálně a zrychlení meziročního růstu na 4,6 %. Meziroční růst hrubé 
přidané hodnoty ve druhém čtvrtletí akceleroval z 3,4 % na 3,8 %. Na struktuře je 
velmi pozitivní, že růst je vidět napříč sektory včetně stavebnictví. Nicméně takto 
vysoký růst už nelze vysvětlit pouze proměnlivou položkou změny zásob. S 
ohledem na urychlené čerpání evropských fondů z minulého programu se jako 
nejlepší vysvětlení jeví právě Evropské fondy. Fakt, že letošní příliv fondů je 
masivní, je zřejmé. Náš odhad, který nelze označit jinak než střízlivý a současně 
blízký odhadu Evropské komise ukazuje, že letošní příspěvek EU fondů k HDP by 
mohl být poblíž 2 procentních bodů. Odhad celoročního růstu ekonomiky jsme 
zvýšili o zhruba jeden procentní bod na 4,3 %. Výsledek je zatížen zvýšenou 
nejistotou právě z důvodu možných významných odchylek v konečném čerpání 
fondů a to oběma směry. Těžko odhadnutelný je pak také dopad aféry falšování 
emisí „Dieselgate“ automobilky VW. Nicméně s ohledem na aktuální vývoj výroby a 
prodejů automobilky Škoda nečekáme na výsledek HDP 2015 významný negativní 
dopad. 

Předběžný odhad HDP za třetí čtvrtletí vykázal mezikvartální růst o 0,5 % a 
meziroční zpomalení tempa růstu na 4,3 %, což je stále velmi vysoké. 

S růstem HDP výrazně přes 4 % tak letos patříme mezi premianty Evropy. Rychleji 
roste jen Malta a Irsko. Růst ekonomiky je skutečně viditelný v mnoha sektorech 
včetně trhu práce. Míra nezaměstnanosti v říjnu klesla na 5,9 % a počet volných 
pracovních míst vzrostl na 107,3 tisíc. Před rokem činila míra nezaměstnanosti 7,1 
% a počet volných míst oproti současnému stavu byl zhruba poloviční. Míra 
zaměstnanosti roste na nové rekordy, když v srpnu dosáhla 70,7 %. To je 
meziroční zlepšení o 1,5 procentního bodu. 

Utahování trhu práce je signálem pro růst mezd. Meziroční tempo růstu průměrné 
mzdy dosáhlo ve druhém čtvrtletí 3,4 %. Již ve druhé polovině roku může toto 
tempo dosáhnout na 4 %. Díky růstu zaměstnanosti objem mezd a platů přesáhl již 
ve druhém čtvrtletí meziroční tempo 4 %. 

V příštím roce z důvodu výrazného zpomalení čerpání EU fondů a potažmo 
veřejných investic čekáme nadále zpomalení růstu ekonomiky na 2,4 %. S ohledem 
na vysokou srovnávací základnu z letošního roku by stále v našich očích šlo o 
slušný výsledek, který by měl znamenat další pokles podílu nezaměstnaných na 
6,1 % (průměr 2016) a tempo růstu průměrné mzdy 4,3 %. Již v listopadu dojde k 
navýšení mezd ve veřejném sektoru o 3 %. 

Českou ekonomiku bude v příštím roce podporovat nízká cena ropy a dalších 
komodit a také stále oslabená domácí měna. Posílení koruny pod hladinu 
EUR/CZK 27,0 očekáváme nadále ve druhé polovině roku 2016. Rizikem pro růst 
je stále především poptávka z eurozóny. Pro eurozónu očekáváme zrychlení tempa 
růstu HDP v příštím roce na 1,9 % z letošních 1,4 %.  

 

Zdroj: Macrobond, RB a.s. 

Zdroj: ČSÚ, RB a.s. 
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Průmysl si stejn ě jako loni vybral v lét ě dovolenou  

Český průmysl stále vykazuje v mnoha ohledech slušnou kondici. V létě si však 
jako obvykle „vybral dovolenou“. V srpnu došlo k nečekaně silnému poklesu 
průmyslu o 4,3 % meziměsíčně, což ovšem pravděpodobně bylo způsobeno, 
podobně jako loni koncentrovaným výběrem dovolených, od kterého nelze data 
plně očistit. V meziročním rovnání byla průmyslová výroba 6,3 % v plusu. Palčivější 
otázkou než statistické vlivy je ovšem možný dopad zpomalení Číny a aféra 
falšování emisí automobilkou Volkswagen. Zpomalení výrobního sektoru 
v Německu je viditelné nicméně s ohledem na fakt, že v říjnu se naplno rozběhla 
aféra „Dieselgate“ zůstává optimismus německých podnikatelů na velmi slušné 
úrovni. Subindex očekávání IFO indexu podnikatelské důvěry v říjnu dokonce 
nečekaně vzrostl. V úvodu jsme hovořili o odhadovaném relativně malém dopadu 
případného čínského zpomalení na ekonomiku Německa a eurozóny, z čehož 
usuzujeme i na relativně malý dopad do ekonomiky české. 

Pro letošek čekáme růst českého průmyslu tempem 5,8 %. V příštím roce pak 
s ohledem na vyšší srovnávací základnu z letoška a možné úspory 
v automobilovém sektoru počítáme s mírným zpomalením růstu průmyslu na 4,9 %. 
Rizikem aféry „Dieselgate“ z hlediska ČR je spíše dopad na subdodavatele 
automobilového průmyslu nežli na produkci automobilek. 

Český průmysl je stále tažen vzhůru především odvětvím výroby motorových 
vozidel, přívěsů a návěsů (meziročně +10,2 %), výroby pryžových a plastových 
výrobků (+11,1 %) a výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (+8,9 %). 
Průmyslová produkce je meziročně v záporu v odvětvích výroba chemických látek 
a chemických přípravků (-10,1 %), tisk a rozmnožování nahraných nosičů (-10,6 
%), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů (-5,1 %). 

O tom, že se průmyslu daří, svědčí vývoj zakázek, který v srpnu zrychlil na 
meziroční tempo 7,9 %, z toho průmyslové zakázky ze zahraničí rostly tempem 
12,5 %, zatímco tuzemské v letních měsících mírně meziročně klesly. 

Počet zaměstnanců v průmyslu se meziročně v srpnu zvýšil o 3,2 % a jejich 
průměrná mzda se meziročně zvýšila o stále relativně skromných 2,5 %. 

 

Využití pr ůmyslových kapacit  od ledna, kdy dosahovalo lokálního maxima 86,2 
%, do dubna kleslo na 85 % a následně k červenci vzrostlo na 85,6 %. Předstihové 
indikátory v průběhu letních měsíců mírně klesly, ale jejich úroveň stále indikuje 
expanzi. Index nákupních manažerů ČR dosáhl v červenci vrcholu 57,5 bodu a od 
té doby klesl o dva body, což je z hlediska ČR i ostatních evropských států silně 
nadprůměrná hodnota. 

Stavebnictví se po velmi hubených letech vrací jasně k růstu. Hrubá přidaná 
hodnota ve stavebnictví ve druhém čtvrtletí zrychlila meziroční tempo na 2,9 % ve 
stálých cenách a na 4,4 % v běžných cenách. Ačkoliv se zřetelně zvedá bytová 
výstavba, letošní růst stavebnictví je tažen především infrastrukturními investicemi, 
jako jsou opravy dálnic, silnic a železnic. To je spojeno s urychleným čerpáním EU 
fondů z posledního programovacího období.  

O oživení ve stavebnictví svědčí i vývoj trhu práce. Dle dat za září došlo ve 
stavebnictví k meziročnímu nárůstu počtu zaměstnanců o 2,6 %. Jejich průměrná 
mzda byla navíc meziročně vyšší o slušných 7,4 %. 

Pro letošek počítáme s růstem stavebnictví jako celku o velmi slušných 7,2 %. 
Příští rok ovšem veřejných prostředků na infrastrukturní investice významně ubude 
a tento výpadek bude jen z části kompenzován soukromými investicemi.  

Pro příští rok tak čekáme zpomalení růstu stavebnictví na 1,8 %, což by byl 
s ohledem na vysokou srovnávací základnu z letošního roku solidní výsledek. 
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Česká republika 
 

 

 Trh práce kvete – míra zam ěstnanosti na rekordu 
Rychle rostoucí ekonomika se již dlouhou dobu pozitivně odráží na statistikách trhu 
práce. Podíl nezaměstnaných v říjnu klesl na 5,9 %. Před rokem činila 
nezaměstnanost 7,1 % a v roce 2013 v říjnu 7,6 %. To je úctyhodný výkon. Počet 
volných pracovncích míst činil v říjnu cca 109 tisíc, což je téměř dvojnásobek ve 
srovnání s loňským říjnem. Současně je to údaj srovnatelný s předkrizovými léty. 
V případě míry zaměstnanosti dle výběrového šetření pracovních sil láme 
ekonomika rekordy. Míra zaměstnanosti ve třetím čtvrtletí vzrostla na 56,6 %, což 
je nejvyšší úroveň od roku 1998. Množí se tak stížnosti firem na omezené možnosti 
získání potřebné pracovní síly. S ohledem na současné a očekávané tempo růstu 
ekonomiky počítáme s dalším snížením míry nezaměstnanosti. Pro letošek 
odhadujeme podíl nezaměstnaných na 6,5 % a v příštím roce pokles k 6,1 %. 

Ruku v ruce s těsnější situací na trhu práce by se měly vyvíjet i mzdy. Veřejný 
sektor již koncem letošního roku zvýší mzdy v průměru o 3 %. Odbory se s rostoucí 
ekonomikou za zády ozývají stále hlasitěji a lze čekat zrychlené tempo mezd i 
v soukromé sféře. Na druhou stranu ale současná dobrá situace firem skýtá řadu 
nejistot spojených s vnějším prostředím a koneckonců i s kurzem koruny. ČNB 
vyčkává, až se vyšší tempo růstu ekonomiky přetaví do mezd, aby koruna neměla 
takový důvod posilovat. Nicméně budoucí „neposilování“ koruny není zdaleka jisté 
a v situaci vyšších mezd by mohlo být pro firmy velmi bolestné. Očekáváme tedy 
zrychlující tempo růstu mezd, ale tempo se bude zřejmě držet v rozumných 
mezích. Ve druhém čtvrtletí meziroční tempo růstu mezd zrychlilo na 3,4 %, po 
odečtení inflace 2,7 %. Ve druhé polovině roku by nominální tempo růstu mezd 
mohlo přesáhnout 4 % a pro příští rok čekáme růst průměrné nominální mzdy o 4,2 
%. 

 

  

Inflace díky rop ě klesá op ět na dno  
Spot řebitelská inflace v ČR zůstává na velmi nízkých hodnotách poblíž 0,2 %. 
Nízká úroveň inflace je v letošním roce do značné míry důsledkem nízkých cen 
ropy a dalších komodit na světových trzích. Pokud spotřebitelské ceny očistíme o 
pohonné hmoty, byla by aktuální míra inflace na úrovni 1,3 %. Tento fakt ale 
znamená, že se meziroční míra inflace začne v příštích měsících citelně zvyšovat 
s tím, jak se ceny u čerpacích stanic budou postupně srovnávat s klesající 
srovnávací základnou z minulého roku. Pokles cen energetických surovin je však 
často následován sekundárními vlivy, především poklesem cen energií a také 
plynu. Tento faktor zřejmě způsobí, že začátkem roku 2016 bude inflace pod úrovní 
1,5 %. Právě vývoj inflace na začátku roku bude velmi důležitým vodítkem pro 
zbytek roku a ovlivní očekávání vývoje měnové politiky a potažmo měnového 
kurzu. Dosažení dvouprocentního inflačního cíle ČNB není stále jisté. Domácí 
ekonomika rychle roste a lepšící se trh práce a rostoucí spotřeba domácností mají 
do budoucna potenciál generovat poptávkové inflační tlaky. Nicméně česká 
ekonomika importuje naopak deflační tlaky. Míra inflace v eurozóně v září byla 
v lehkém záporu -0,1 %. V říjnu mírně vzrostla na 0,0 %. Efekt nízké srovnávací 
základny sice v příštích měsících bude meziroční míru inflace navyšovat i 
v eurozóně, ale i zde je riziko nižšího vývoje cen energií, které může růst inflace 
výrazně brzdit.  

I v současnosti můžeme pozorovat segmenty trhu, kde dochází ke zdražování 
spotřebitelského zboží. Jedná se například o odívání, stánkový prodej, farmacie, 
výrobky pro kulturu a rekreaci, ubytování a stravování či obchod a údržba 
motorových vozidel. 

Pohled na ceny výrobců naopak dokresluje neinflační prostředí. Meziroční změna 
cen průmyslových výrobců činila v říjnu hlubokých 4,2 %. Je ovšem dobré 
připomenout, že pro energeticky náročnou českou ekonomiku jsou nízké ceny 
energetických surovin příznivou zprávou z hlediska jejího růstu. Ceny 
v zemědělství se sice v posledních měsících stabilizovaly, ale meziročně jsou stále 
níž o 3,2 %. 

Pokud ceny energetických surovin nebudou dále klesat, pak by současný a 
očekáváný hospodářský růst měl generovat vyšší růst mezd a při uměle oslabené 
koruně by mělo docházet k růstu inflace. Dosažení dvouprocentního inflačního cíle 
nadále čekáme ve druhé polovině roku. Přičemž pokud tou dobou nechá ČNB, tak 

Zdroj: Macrobond, RB a.s. 
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Česká republika 
jak očekáváme korunu posílit, bude inflace v následujících měsících opět směřovat 
mírně pod 2 % inflační cíl.  

 

Maloobchod – d ůvěra a prodeje rostou 

Důvěra domácností, která se nachází nadprůměrně vysoko, rychlý pokles míry 
nezaměstnanosti a také zvolna zrychlující tempo mezd stojí za růstem českého 
maloobchodu. Ve třetím čtvrtletí rostly maloobchodní tržby v reálním vyjádření o 
4,6 % a se započtením prodeje automobilů dokonce 5,7 %. Růst tržeb 
v nominálním vyjádření je citelně nižší (2,2 % r/r bez aut a 4,5 % s auty), což je 
ovšem dáno především poklesem cen u čerpacích stanic. Prodej pohonných hmot 
se ve třetím čtvrtletí reálně meziročně zvýšil o 5,7 %, ale výdaje na pohonné hmoty 
jsou nižší o 8,8 %. 

Jedničkou v růstu zůstává prodej přes internet (meziročně +15,5 %). Svižně ale 
roste i prodej aut (8,6 %), rekreační zboží (6,9 %) či ubytování (9,7 %). 
Maloobchod s potravinami zrychlil meziroční růst na 4,5 %. Situaci domácností 
pomáhají nízké ceny u čerpacích stanic. Dosavadní vývoj indikuje, že letošní 
období Vánoc bude zřejmě pro maloobchod velmi příznivé. 

Za letošek čekáme růst maloobchodních tržeb o 7,0 % a v příštím roce zpomalení 
růstu na stále nadprůměrných 4,7 %. 

 

Vnější rovnováha – neohrožené rekordy 

Přebytek v zahraničním obchodě dle národního pojetí (zohlednění změny 
vlastnictví) začal v letních měsících slábnout. V roce 2015 až do září dosáhl 
přebytek zahraničního obchodu velmi slušný přebytek 127 mld Kč. Loni ve stejné 
době činil přebytek 129 mld Kč, tedy nepatrně více. Importy letos začaly předbíhat 
exporty, což velmi pravděpodobně souvisí se zvýšenou domácí investiční aktivitou, 
která je dovozově náročná a to navzdory poklesům cen ropy. 

Tahounem českého vývozu je položka stroje a dopravní prostředky, jejichž podíl ve 
vývozech je více než 52 % a meziroční nárůst za prvních devět měsíců roku 7,0 %. 
Samotný vývoz pouze motorových vozidel roste meziročním tempem 11,2 %. 
Ostatní dopravní prostředky, kam spadá i letos silný vývoz letadel, narostl 
meziročně o 16,1 %. Velmi rychle však roste i vývoz průmyslového spotřebního 
zboží (7,7 %), minerálních paliv a maziv (23,4 %), živočišných a rostlinných olejů 
(10,3 %), či potravin a živých zvířat (7,5 %). 

Za období leden – září vzrostl export z ČR do zahraničí meziročně o 6,2 %. Růst 
exportu do EU, který tvoří ¾ celého exportu ČR, vzrostl ve stejném období o 7,3 %. 
Stejné tempo vykazuje export do Německa a jen o trochu pomalejší byl vývoz do 
Číny ve výši 7,1 %. Export na Slovensko rostl tempem přes 12 % a do Velké 
Británie přes 10 %. Naopak meziroční pokles o 34 % vykázal export do Ruska, což 
je zjevný dopad sankcí. Podíl exportu ČR do Ruska se tak snížil z 3 % na 2 %. 

Import do ČR rostl ve stejném období meziročním tempem 6,6 %. Dovoz z EU rostl 
tempem 6,8 %, z Německa 7,4 %. Import z Číny rostl velmi rychle tempem 20,5 %. 
Podíl importu z Číny na celkovém importu již tvoří 10 %. Naopak snižuje se dle 
očekávání import z Ruska. Meziročně zde došlo k poklesu o 19,2 % a podíl importu 
z Ruska na celkovém importu se snížil ze 4,3 % na 3,4 %.  

Snížení předstihových indikátorů, snížený průmyslový výkon Německa a zpomalení 
ekonomik rozvíjejících se trhů indikují mírné zpomalení růstu českého exportu. 
Zpomalení investiční aktivity v příštím roce by ale mělo vést i ke zpomalení 
importu. Za celý rok 2015 čekáme přebytek zahraničního obchodu 151 mld Kč a 
pro příští rok nárůst na 165 mld Kč. 

Vysoké přebytky v zahraničním obchodě se pozitivně projevují na běžném účtu 
platební bilance, kde od ledna od září meziročně došlo k meziročnímu zlepšení o 
59 mld Kč, čemuž letos pomáhá i nižší odliv dividend. Jasný plus zaznamenává 
kapitálový účet vlivem urychleného čerpání prostředků EU. Čerpání EU fondů se 
také projevuje v rychlém nárůstu rezervních aktiv na finančním účtu. Od léta nárůst 
rezerv ještě akceleroval s obnovením intervencí ČNB na devizovém trhu. Od ledna 

Zdroj: Macrobond, RB a.s. 
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do září se objem rezervních aktiv na finančním účtu zvýšil dle měsíčních dat 
z platební bilance o téměř 250 mld Kč. 

Za celý letošek čekáme zvýšení přebytku běžného účtu platební bilance na 47,0 
mld Kč z loňských 26,1 mld Kč. Vyšší očekávaný přebytek obchodní bilance by měl 
v příštím roce vést ke zvýšení přebytku na běžném účtu na 51 mld Kč. 

V souhrnu lze říci, že vývoj vnějších ekonomických vztahů zobrazených ve vývoji 
platební bilance je zprávou ve prospěch posilování české koruny. 

 

Měnová politika – importováno od ECB 
 
Česká národní banka (ČNB) setrvává věrná politice udržování měnového kurzu nad 
úrovní EUR/CZK 27,0. Rychle rostoucí ekonomika ale podpořila růst 
pravděpodobnosti, že ČNB nechá českou korunu posílit. Poprvé od doby, kdy ČNB 
začala intervenovat v listopadu 2013, tak musela letos v červenci opět na 
devizovém trhu prodávat českou korunu, aby udržela kurz nad avizovanou hladinou 
EUR/CZK 27,0. Objem intervencí v srpnu a září ještě zesílil. ČNB v současné době 
uvádí, že nadále hodlá udržovat kurz nad hodnotou EUR/CZK 27,0 alespoň do 
druhé poloviny roku 2016. Bankovní rada po minulém zasedání uvedla, že se 
ukončení závazku pravděpodobně posouvá až do období okolo konce roku 2016. 
To lze chápat na jednu stranu jako nepatrné odsunutí závazku. Nicméně důležité 
je, že prognóza ČNB se s ohledem na očekávané datum konce intervenčního 
režimu nezměnila. Jednak se tedy sblížily postoje bankovní rady a prognózy ČNB a 
také vzrostla důvěra členů bankovní rady, že na viditelném horizontu skutečně 
k uvolnění kurzu koruny dojde. 
 
Hlavní proměnnou pro Českou národní banku zůstává inflace. Její vývoj tak bude 
klíčový pro rozhodnutí o konci intervencí. My i nadále očekáváme konec intervencí 
ve druhé polovině roku 2016. S tím jak se bude blížit konec intervencí, spekulace 
na korunu mohou dále sílit. To by se projevilo jednak nárůstem devizových rezerv, 
jejichž úroveň pro polovinu roku 2016 odhadujeme na cca 50 % HDP a jednak ve 
forwardovém trhu. EUR/CZK 1-leté swapové body na začátku září klesly až k -180 
bazickým bodům a následně zkorigovaly k -100 bb. Takové výkyvy mimo-jiné 
znamenají méně výhodné úrovně zajištění či spekulace na budoucí posílení koruny 
vůči euru. S blížícím se koncem intervencí pak tyto úrovně mohou být ještě více 
vychýleny. 
 
Úrokové sazby a výnosy vládních dluhopisů se splatností do pěti let jsou díky fixně 
drženému kurzu sníženy do záporu a lze tak říci, že ČR importuje uvolněnou 
měnovou politiku ECB. 
 
Tento vývoj současně zmenšuje pravděpodobnost toho, že ČNB po vzoru jiných 
centrálních bank sníží úrokové sazby do záporu.  
 
Nicméně nelze vůbec vyloučit, pokud by spekulace trhu vůči koruně byly skutečně 
velmi silné a ČNB by chtěla část spekulantů odradit, sáhla by i k záporným 
úrokovým sazbám jakožto nástroji ovlivnění měnového kurzu. O variantách, jakými 
bude ČNB pravděpodobně provádět měnovou politiku včetně ukončení intervencí, 
jsme pojednávali v minulém vydání Strategie Česká republika. Prozatím se stále 
kloníme ke scénáři, kdy ČNB ve druhé polovině roku 2016 kurz uvolní a nechá 
korunu krátkodobě libovolně posílit. Pokud by posílení bylo příliš veliké začala by 
opět intervenovat vůči jejímu posílení. S ohledem na to, že devizový trh bude tou 
dobou značně ovlivněn předchozími intervencemi, kdy ČNB bude dále z trhu 
stahovat eura, která by potenciálně měla zájem být směněna do CZK, může koruna 
vykazovat v té době prudké pohyby a to nikoliv pouze směrem dolů, tedy k 
posilování. 
 
Růst úrokových sazeb čekáme až se zpožděním poté, kdy dojde k uvolnění 
měnového kurzu. 
 
 

 

 

Sazby pen ěžního trhu ČR (ask)
PRIBOR aktuální XII-15 III-16 IX-16
1M 0,20 0,22 0,22 0,20
3M 0,29 0,30 0,30 0,30
6M 0,37 0,40 0,40 0,45
12M 0,46 0,48 0,45 0,65
Zdroj: Bloomberg, Raiffeisen RESEARCH

Výnosy státních dluhopis ů ČR
aktuální XII-15 III-16 IX-16

2 roky -0,27 -0,20 -0,20 -0,10
5 let -0,04 0,00 0,20 0,30
10 let 0,50 0,60 0,70 1,00
15 let 0,96 0,90 1,10 1,30
Zdroj: Bloomberg, Raiffeisen RESEARCH

Kurz koruny
aktuální XII-15 III-16 IX-16

EUR/CZK 27,02 27,1 27,1 26,4
USD/CZK 25,12 25,8 25,8 26,1
Zdroj: Bloomberg, Raiffeisen RESEARCH

10-letý výnos státního dluhopisu
země aktuální XII-15 III-16 IX-16
Polsko 2,71 3,1 3,3 3,7
Maďarsko 3,45 4,0 4,1 3,9
ČR 0,52 0,6 0,7 1,0
Rumunsko 3,48 3,9 4,2 4,5
Rusko 9,69 12,0 11,5 11,0
Turecko 9,61 11,0 11,0 10,2
Německo 0,58 0,7 0,9 1,3
USA 2,30 2,4 2,6 3,1
Zdroj: Bloomberg, Raiffeisen RESEARCH

Zdroj: ČNB, Macrobond, RB 
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Veřejné finance – na vln ě EU fond ů 
Jak jsme pojednávali již v předchozím vydání Strategie CZ, urychlené dočerpávání 
evropských fondů letos výrazně zlepšuje hospodaření státní kasy. Od ledna do 
října hospodařil stát s deficitem 29,1 mld Kč, což je meziroční zlepšení o 16,3 mld 
Kč. Příjmy státního rozpočtu se meziročně zvýšily o 86,4 mld Kč, z čehož celých 
53,4 tvoří nárůst přílivu EU fondů. Letošní příliv EU fondů od ledna do října tvoří 
139 mld Kč. Inkaso daní z příjmů právnických osob meziročně vzrostlo o 7,8 mld 
Kč, což dokládá zjevné oživení ekonomiky. Rychle se zlepšující situace na trhu 
práce se také odráží ve zvýšeném inkasu pojistného na sociální zabezpečení, kde 
meziročně došlo k nárůstu 7,8 mld Kč. 

Výdaje rozpočtu jsou meziročně od ledna do října vyšší o 70 mld Kč. Největší 
položku z hlediska nárůstu zde tvořilo spolufinancování EU fondů, které meziročně 
vzrostlo o 37,5 mld Kč na 97,5 mld Kč. Na sociálních dávkách bylo vyplaceno 
415,3 mld Kč, což je meziročně nárůst o 9,2 mld. Kč, z čehož nárůst výdajů na 
důchody činí 8,4 mld Kč. 

Rozpočet vlády je letos jednoznačně expanzivní, tedy podporující ekonomický růst. 
Již od listopadu 2015 vzrostou o 3 % mzdy ve veřejné sféře. Začátkem příštího 
roku dojde k jednorázovému navýšení penzí o 1200 kč. 

Zrychlené čerpání výdajů před koncem roku povede jako obvykle k rychlému 
nárůstu deficitu z říjnových 29 mld Kč. Nicméně je velmi pravděpodobné, že deficit 
bude výrazně nižší nežli schválených 100 mld Kč. Letos by deficit státního rozpočtu 
mohl dosáhnout cca 70 mld Kč, což je současně cíl vlády pro příští rok. Prognóza 
ministerstva financí počítá s růstem HDP ve výši 2,5 %, což je velmi blízko našemu 
odhadu 2,4 %. Otázkou zůstává vládou slibované zlepšení výběru daní, nicméně 
deficit ve výši 70 mld Kč, čemuž by odpovídal deficit veřejných financí ve výši 1,5 
%, se ze současného pohledu jeví splnitelně. Pozice ministerstva z hlediska správy 
vládního dluhu je stále velmi příznivá. I při deficitu kolem 70 mld Kč by podíl 
veřejného dluhu vůči HDP zůstal stabilní poblíž námi odhadovaných 40,5 mld Kč. 
Nicméně je pravděpodobné, že ministerstvo opět použije část likviditní rezervy a 
poměr veřejného dluhu vůči HDP klesne nepatrně pod 40 %. Do karet ministerstva 
hrají i klesající dluhopisové výnosy, kdy ministerstvo dokáže emitovat dluhopisy se 
záporným výnosem až do splatnosti 5 let. 

Finan ční trh – dluhopisové výnosy zp ět dol ů 

Nárůst dluhopisových výnosů z druhého čtvrltetí vzal ve třetím čtvrtletí za své. 
Dluhopisové výnos opět v globálním měřítku klesly. Důvodem poklesu byl zhoršený 
globální výhled a opětovně snížený výhled na inlfaci. Vše bylo umocněno obavami 
z vývoje v emerging markets, především v ČÍně. Výnos desetiletého vládního 
dluhopisu Německa ještě v červnu dosahoval 1,0 %, koncem října pak klesl pod 
0,5 %. 

Tento vývoj nemohl neovlivnit český dluhopisový trh. České vládní dluhopisy tak 
rovněž klesaly, ale navíc docházelo ke zužování rozdílu mezi českými a 
německými vládními dluhopisy. Pozice ministerstva financí z hlediska vývoje 
deficitu a potřeby dluhového financování zůstává příznivá. České vládní dluhopisy 
tak mají stále punc bezpečí, ale k tomu se přidává spekulace na budoucí 
posilování koruny. Tento fakt, který se projevuje v záporných EUR/CZK basis 
swapech, zatraktivňuje české vládní dluhopisy pro zahraniční investory. Tento 
faktor by měl v příštím roce zintenzivnit. Očekáváme, že růst inflace v příštím roce 
bude pomalu zvyšovat dluhopisové výnos eurozóny. Jejich růst však bude pomalý 
z důvodu aktivity ECB na dluhopisovém trhu, která od prosince může ještě mírně 
zesílit. České vládní dluhopisy budou tento pohyb sledovat, avšak spekulace na 
budoucí posílení koruny povedou k poklesu výnosu českých vládních dluhopisů se 
splatností 10 let pod úroveň německých protějšků. Teprve po opuštění kurzového 
závazku ČNB očekáváme eliminaci tohoto spreadu. 

 

 

 

Zdroj: Macrobond, RB a.s. 

Základní úroková sazba centrálních bank
země aktuální XII-15 III-16 IX-16
Polsko 1,50 1,50 1,50 1,75
Maďarsko 1,35 1,35 1,35 1,35
ČR 0,05 0,05 0,05 0,05
Rumunsko 1,75 1,75 1,75 1,75
Rusko 11,00 11,00 10,00 10,00
eurozóna 0,05 0,05 0,05 0,05
USA 0,25 0,50 0,75 1,50
Zdroj: Bloomberg, Raiffeisen RESEARCH
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Očekávaný vývoj české koruny  

Česká národní banka byla v letních měsících nucena se vrátit k intervencím na 
devizovém trhu. ČNB byla nucena intervenovat v červenci, srpnu i září a 
pravděpodobně i v říjnu. Kurz české koruny se v té době držel velmi blízko 
intervenční úrovně EUR/CZK 27,0. Výjimkou byl konec srpna, kdy globální 
ekonomiku zachvátila obava z vývoje ekonomiky Číny a poté druhá polovina září, 
kdy propukla aféra „Dieselgate“, kdy kurz koruny nakrátko oslabil k EUR/CZK 27,30. 
Nadále čekáme, že ČNB ve druhé polovině roku 2015 uvolní kurz koruny. Do té 
doby by se kurz koruny měl držet velmi blízko hladiny EUR/CZK 27. Opuštění 
intervenčního režimu dříve než v polovině roku 2016 je stále možné, ale s ohledem 
na očekávaný vývoj inflace spíše nepravděpodobné. Pokud se ale očekávání růstu 
inflace nebude naplňovat, koruna by mohla naopak krátkodobě oslabovat. Ačkoliv 
koruna byla v loňském i letošním roce relativně necitlivá na vývoj kurzu EUR/USD, 
nelze vyloučit tlak na její oslabení v momentě růstu úrokových sazeb americké 
centrální banky.  

Poté, kdy ČNB uvolní kurz koruny, čekáme především zvýšenou volatilitu a po 
několika dnech ustálení kurzu EUR/CZK poblíž 26,40. 

 

  Michal Brožka, hlavní analytik, Raiffeisenbank a.s. 
+420 234 401 413, +420 725 526 678 

Zdroj: ČNB, Macrobond, RB 
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Raiffeisenbank a.s. 
Banka inspirovaná klienty 
 

Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4 
tel.: 234 401 111 
ID datové schránky: skzfs6u  
SWIFT kód: RZBC CZ PP 
Reuters Dealing kód: RAIF 
jmeno.prijmeni@rb.cz 
http://www.rb.cz 

Vaše nápady a připomínky zasílejte na: info@rb.cz 
Nepřetržitá bezplatná telefonní linka: 800 900 900  
(+420 412 446 400 při volání ze zahraničí). 
Business linka: 841 164 164 
Seznam poboček: https://www.rb.cz/o-nas/kontakty/pobocky-a-
bankomaty?personal=true&atm=true 
 

 

Firemní bankovnictví    Financování obchodu    
Velké firmy: Barbara Tutass 23 44 01 362 Miloš Večeřa  23 44 01 110 
Firmy: Václav Štětina                                          23 44 05 228 Martin Maar 23 44 01 455 
Firmy: region Severozápad: Robert Kott 603 808 512 Treasury – Trading  
Firmy - region Praha: Robert Chudoba  603 808 013 Ivo Prokop 23 44 01 826 
Firmy - region Jihovýchod: Zdeněk Novák 603 808 035 Eva Bobeničová 23 44 01 316 
Firmy - region Morava: Zdeněk Procházka 602 172 573 Roman Fol 23 44 01 144 
Projektové financování   Jozef Božek 23 44 05 509 
Tomáš Gürtler  23 44 01 215 Milan Fajkus 23 44 01 821 
Jan Rýdl   23 44 01 133 Tomáš Kreml 23 44 01 274 
Martin Hofmeister  23 44 01 330 Milan Fischer 23 44 01 145 
Soumar Radek 23 44 05 691 Treasury - Sales  
Renata Dlesková 23 44 01 857 Pavel Křivonožka  23 44 05 995 
Strukturované financování  Žaneta Chudá   23 44 01 195 
Karel Vlasák  23 44 01 308 Michal Michalov  23 44 01 830 
Martin Matoušek 23 44 01 545 Martin Bárta  23 44 05 510 
Private Banking  Pavel Krištof  23 44 05 907 
Petr Vitásek  23 44 01 437 Jakub Skotnica  23 44 05 502 
Richard Tykal     23 44 01 735 Soňa Fenclová  23 44 01 346 
Roman Randák 23 44 01 636 Martin Skoumal  23 44 05 351 
Petra Chaloupková 23 44 01 565 Josef Paroulek 23 44 01 250 
Lenka Malátová   23 44 01 643 Pavel Bors 23 44 01 885 
Petr Mašek  23 44 01 995 Veronika Michlová 23 44 01 775 
Marko Stojanić  23 44 01 522 Ondřej Chládek 23 44 05 357 
Alexandra Hřebíková  23 44 01 120 Treasury – Finanční instituce  
Petr Nimeřický  23 44 01 855 Vít Čermák  23 44 01 481 
Jakub Hlaváček  23 44 01 831 Petra Drncová  23 44 01 461 
Pavel Ráž    23 44 01 574 Kateřina Kárníková 23 44 05 656 
Jakub Šoltys     23 44 01 844 Jana Šebestíková 23 44 01 802 
David Žák  23 44 01 637 Kateřina Škutová 23 44 01 877 
Veronika Chvátalová 23 44 02 572 Treasury – Equity   
Ivana Jakubcová  51 75 45 040 Richard Skácel  23 44 01 827 
Tomáš Crhák  51 75 45 041 Eva Polánová  23 44 01 803 
Vít Richterek   57 15 45 042 Jakub Veselský  23 44 01 819 
Ivo Stavěl  58 52 06 931 Jakub Schermer  23 44 01 838 
Radovan Křen  59 61 28 868 Corporate Finance  
Petr Váně  59 69 66 432 Jana Kůrečková 23 44 01 822 
Ivan Džaja 23 44 05 453 Jakub Hamr 23 44 01 868 
Nikol Zodiová 517 545 046 Pavel Plánička 23 44 01 255 
Faktoring  Jakub Fajfr 23 43 96 721 
Petr Bútora 23 44 01 925 Marek Tichý 23 44 01 953 
Tomáš Filípek 23 44 02 946 Ekonomický výzkum  
Daniela Markalous 23 44 01 374 Helena Horská  23 44 01 413 
Pavla Jaroušková 23 44 05 498 Michal Brožka  23 44 01 498 
Oldřich Šrůta 23 44 01 191 Daniela Milučká 23 44 05 685 
  Lenka Kalivodová  

    
    

                Uzávěrka statistických dat a údajů z finančního trhu: 13. listopad 2015, 14:00h. 

Publikace byla vydána 16. listopad 2015. 

Editoři: Michal Brožka a Daniela Milučká - analytici Raiffeisenbank a.s.
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UPOZORNĚNÍ 
 
Vydává: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Česká republika. 
 
Dozorový orgán: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 4, Česká republika. 
 
Raiffeisenbank a.s. v souladu s právními předpisy, zejména Vyhláškou č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení („Vyhláška“), ve znění 
pozdějších předpisů, připravuje a rozšiřuje investiční doporučení a výzkumné zprávy. 
Investiční doporučení či výzkumná zpráva (dále jen „dokument“) je určena výhradně pro potřeby adresáta a nesmí být kopírována a rozšiřována třetím osobám. 
Tento dokument nelze pokládat za nabídku nebo výzvu k úpisu nebo koupi investičních nástrojů nebo prospekt podle právních předpisů účinných v České republice, 
Rakousku (zejména podle zákona o kapitálovém trhu “Kapitalmarktgesetz” („KMG“) a zákona o burze cenných papírů „Börsegesetz”) nebo jiných právních řádech. 
Jakékoliv investiční rozhodnutí ohledně investičních nástrojů, finančních produktů nebo jiných investic musí být učiněno na základě schváleného a publikovaného 
prospektu emitenta anebo jiné příslušné dokumentace a nikoliv na základě tohoto dokumentu.  
Tento dokument nezakládá individualizované doporučení ke koupi nebo prodeji finančních nástrojů podle právních předpisů účinných v České republice  
a Rakousku, zejména zákona o cenných papírech. Tento dokument ani jeho části nevytváří jakoukoliv smlouvu nebo jakýkoliv závazek a ani jakoukoliv radu ohledně 
nákupu nebo prodeje investičního nástroje, finančního produktu nebo jiných investic. Případné individualizované poradenství ohledně koupě nebo prodeje 
investičního nástroje, finančního produktu nebo jiné investice může poskytnout oprávněný finanční nebo bankovní poradce.  
Analýzy obsažené v dokumentu jsou založeny na obecně přístupných informacích a nikoliv na neveřejných informacích, které byly získány na základě smluvních 
vztahů s klientem.  
Raiffeisenbank a.s. (dále jen „RB“) a Raiffeisen Bank International AG, Rakousko (dále jen „RBI“) pokládají informace obsažené v dokumentu za spolehlivé,  
ale nečiní žádné ujištění ohledně přesnosti a úplnosti podaných informací. Platné stupně investičních doporučení a jejich historii naleznete zde: 
(https://investice.rb.cz/fileadmin/files/Seznam_doporuceni.pdf).   
Investoři do investičních nástrojů emitovaných emitenty na rozvíjejících se trzích si musí být vědomi, že riziko vypořádání a správy investičních nástrojů na těchto 
trzích může být vyšší než na etablovaných trzích. Likvidita investičních nástrojů emitovaných emitenty na rozvíjejících se trzích může být ovlivněna počtem tvůrců 
trhu. Uvedené skutečnosti mohou zvyšovat riziko bezpečnosti investic učiněných na základě informací uvedených v tomto dokumentu. Informace uvedené  
v dokumentu jsou aktuální k datu uvolnění informací. Informace mohou být aktualizovány v budoucnu bez povinnosti změny tohoto dokumentu. 
Není-li uvedeno jinak na webu RB (https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker.pdf) nebo na webu RBI 
(http://www.raiffeisenresearch.at/specialcompensation), analytici RB a RBI nejsou odměňováni podle obchodů s investičními nástroji.  Autoři dokumentu jsou 
odměňováni podle celkové ziskovosti RB nebo RBI (mimo jiné), která zahrnuje výnosy z investičních obchodů RB nebo RBI a výnosy z jiných činností. 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 a RBI zavedla mj. organizační a administrativní opatření zahrnující informační bariéry bránící nebo předcházející konfliktům zájmů. RB a RBI vymezily v rámci 
vnitřních organizací zóny obsahující vnitřní informace. Zóny obsahující vnitřní informace jsou izolovány od jiných organizačních jednotek organizačními opatřeními, 
které řídí výměnu vnitřních informací. Vnitřní informace musí být uchovány v jednotlivých zónách a musí s nimi být nakládáno jako s přísně důvěrnými, s výjimkou 
běžného použití pro provoz RB a RBI. Toto použití je však omezeno pouze na nezbytně nutné potřeby. Výměna informací mezi zónami obsahující vnitřní informace 
může být uskutečněna pouze po zapojení oddělení Compliance. 
  
Zvláštní ustanovení týkající se Spojeného království Velké Británie, Severního Irska (UK): 
Tento dokument nelze pokládat za nabídku nebo výzvu k úpisu nebo koupi investičních nástrojů nebo prospekt podle právních předpisů účinných v České republice, 
Rakousku (zejména podle zákona o kapitálovém trhu “Kapitalmarktgesetz” („KMG“) a zákona o burze cenných papírů „Börsegesetz”) nebo jiných právních řádech. 
Tento dokument nezakládá individualizované doporučení ke koupi nebo prodeji finančních nástrojů podle právních předpisů účinných v České republice  
a Rakousku, zejména zákona o cenných papírech. Tento dokument ani jeho části nevytváří jakoukoliv smlouvu nebo jakýkoliv závazek a ani jakoukoliv radu ohledně 
nákupu nebo prodeje investičního nástroje, finančního produktu nebo jiných investic. Nemá ani nahrazovat nutné individualizované poradenství ohledně koupě nebo 
prodeje investičního nástroje, finančního produktu nebo jiné investice Případné individualizované poradenství ohledně koupě nebo prodeje investičního nástroje, 
finančního produktu nebo jiné investice může poskytnout oprávněný finanční nebo bankovní poradce RB či RBI. 
Zvláštní ustanovení týkající se Spojeného království Velké Británie, Severního Irska (UK): Dokument je schvalován a vydáván RBI a RB z důvodu podpory 
investičních aktivit RBI a RB. RBI, pobočka Londýn je povolena od rakouského dohledového orgánu „Finanzmarktaufsicht“ a podléhá omezené regulaci dohledových 
orgánů Spojeného království The Financial Conduct Authority. Podrobné informace o dohledu dohledových orgánů Spojeného království nad RBI, pobočka Londýn 
bude poskytnuta na žádost. Dokument není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových orgánů Spojeného království a neměl by jim být rozšiřován. 
Informace nebo názory vyjádření v dokumentu nezakládají a ani nevytváří nabídku nebo žádost o nabídku ke koupi nebo k prodeji investičních nástrojů. RB a nebo 
RBI mohou realizovat na vlastní účet investice uváděné v tomto dokumentu nebo související investice anebo mohou vlastnit práva k investičním nástrojům nebo 
mohou vlastnit investiční nástroje uváděné v tomto dokumentu. RB a nebo RBI mohou jednat jako manažer nebo spolumanažer veřejné nabídky investičních 
nástrojů uvedených v tomto dokumentu nebo souvisejících investičních nástrojů.  
Zvláštní omezení týkající se USA a Kanady 
Dokument nesmí být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Dokument 
může být přímo poskytnut ze strany RB International Markets (USA) LLC, registrovaný obchodník v USA („RBIM“) a podléhá tak podmínkám níže stanoveným.  
Zvláštní ustanovení týkající se USA a Kanady 
Výše zmíněný dokument je určen pouze institucionálním investorům a nepodléhá veškerým standardům pro nezávislost a pro uveřejnění informací, které mohou být 
používány v dokumentech připravených pro retailové investory. Tento dokument byl adresátovi poskytnut ze strany RB International Markets (USA) LLC, U.S. 
registrovaný obchodník v USA (dále „RBIM“), nicméně byl zpracován pobočkou RBI nebo přidruženou popřípadě dceřinou společnosti RBI mimo území USA. 
Jakékoliv pokyny k nákupu nebo k prodeji investičních nástrojů učiněné na základě dokumentu musí být prováděny RBIM, který se nachází v 1133 Avenue of the 
Americas, 16th Floor, New York, NY 10036, 212-600-2588. Dokument byl zpracován mimo území USA jedním nebo více analytiky, kteří nemusejí podléhat 
pravidlům o zpracování zpráv a nezávislosti analytiků srovnatelných s pravidly účinnými v USA. Analytik nebo analytici, kteří připravili dokument, nejsou registrováni 
nebo kvalifikováni jako analytici podle Financial Industry Regulatory Authority („FINRA“) v USA a nejsou přidružení k RBIM a proto nepodléhají regulaci FINRA, 
zahrnující regulaci vztahující se k chování nebo nezávislosti analytiků.  
 
Názory, odhady a předpovědi obsažené v dokumentu jsou činěny k datu tohoto dokumentu a podléhají předchozím změnám učiněným ze strany RB anebo RBI bez 
předchozí výzvy. Informace obsažené v dokumentu byly vytvořeny RB anebo RBI ze zdrojů, o kterých se RB nebo RBI domnívají, že jsou spolehlivé. Nicméně RB 
nebo RBI ani jiná přidružená společnost nebo jiná osoba nečiní výslovné ani nevýslovné záruky a ujištění s ohledem na přesnost, úplnost a správnost informací 
obsažených v dokumentu. Investiční nástroje, které nejsou registrovány v USA, nemohou být nabízeny k prodeji a koupi, přímo ani nepřímo v USA nebo občanům 
USA (podle významu uvedeného v Regulation S under the Securities Act of 1933 (the „Securities Act“)), s výjimkou podle Securities Act. Dokument nezakládá 
nabídku na koupi nebo prodej investičního nástroje ve smyslu Section 5 of the Securities Act a rovněž nevytváří pro kohokoliv jakoukoliv smlouvu nebo závazek. 
Dokument poskytuje pouze obecné informace. Dokument může být distribuován v Kanadě osobám, které jsou rezidenty Kanady. Obchody s investičními nástroji, 
které jsou uvedeny v dokumentu, mohou být s těmito osobami uzavřeny, pokud nepodléhají požadavkům obsažených v prospektech podle místních právních 
předpisů.  
 
Informace týkající se Lichtenštejnského knížectví:  
Směrnice Komise 2003/125/ES ze dne 22.prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o poctivé předkládání 
investičních doporučení a uveřejňování střetů zájmů byla implementována do právního řádu Lichtenštejnského knížectví na základě předpisu Finanzanalyse-
Marktmissbrauchs-Verordnung. 
 
Bude-li jakákoliv část tohoto upozornění shledána neplatnou, neúčinnou nebo nevymahatelnou podle právních předpisů, ostatní části upozornění budou nadále 
platné, účinné a vymahatelné, lze-li tyto části upozornění oddělit od ustanovení, která budou neplatná, neúčinná a nevymahatelná. 
 
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Česká republika je oprávněna k distribuci tohoto dokumentu. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 4. Dohledovým orgánem pro Raiffeisen Bank International AG, Rakousko je Financial Market Authority. 


