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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 se směje od ucha k uchu 

 
Podle zpřesněného odhadu rostla česká ekonomika v prvním čtvrtletí ve srovnání s čtvrtletím předchozím o 
3,1 %. Předběžný údaj ukazoval růst o 2,8 %. Pokud by ekonomika rostla takto rychle i v dalších kvartálech, 
celoroční růst by dosáhl 13 %, což je nereálné. Meziroční růst HDP v prvním čtvrtletí dosáhl 4,2 %. 
 
Dle očekávání se na opticky zázračném výsledku silně podepsal nerovnoměrný výběr spotřební daně. 
Nicméně i vývoj hrubé přidané hodnoty, který neobsahuje daně, vykázal mezikvartální růst o 1,6 %, což je 
sice o desetinku pod předběžným odhadem, ale je to stále slušné. Pokud by tímto tempem rostla přidaná 
hodnota i nadále, celoroční růst by činil 6,6 %, což je stále velmi vysoké na to, aby to byla pravda. 
 
Růst je tažen především zpracovatelským průmyslem. Ten stojí téměř za celou polovinou meziročního nárůstu 
hrubé přidané hodnoty (bez daní (3,8%)). Nicméně z hlediska hlavních odvětví vidíme alespoň mírné 
nárůsty téměř všude, dokonce i ve stavebnictví, které se loni začalo „zvedat z popela“. 
 
Vývoj české ekonomiky je podle statistických dat velmi příznivý, nicméně lze očekávat, že v dalších čtvrtletích 
uvidíme určitou korekci. Česká ekonomika jen těžko udržitelně poroste čtyřikrát rychleji než eurozóna a 
Německo.  
 
Náš celoroční odhad 2,4 % ovšem podrobujeme revizi. Odhad na rok 2015 se zřejmě bude pohybovat 
mezi 3 – 4 %. Po hubených letech česká ekonomika zjevně začíná opět dohánět své západní sousedy. 
 
Obnovená konvergence české ekonomiky je silným argumentem, proč čekat do budoucna posilování české 
koruny. Ovšem pro Českou národní banku zůstává hlavní proměnnou inflace, která se ale zvedá velmi 
neochotně. Nadále čekáme, že ČNB bude držet korunu nad hladinou EUR/CZK 27,0 do druhé poloviny 
roku 2016, ovšem bylo by moudré se připravit na to, že konec intervencí nebude úplně hladký a bez 
překvapení. 
 
Michal Brožka, hlavní analytik Raiffeisenbank a.s., 234 401 498, 724 119 739 

 


