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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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 MALOOBCHOD V LEDNU NENAPLNIL OČEKÁVÁNÍ 
 

Maloobchodní tržby v lednu vzrostly meziročně o 4,6 % bez aut a o 5,5 % po započtení aut. Medián 
odhadů ukazoval o něco vyšší tempa (4,8 % bez aut a 6,0 % s auty). Meziměsíčně reálně vzrostly tržby 
v maloobchodu (bez započtení prodejů aut) o 1,2 %. 

Prodej přes internet opět zaznamenal nejvyšší nárůst tržeb (15,4 %), i když nižším tempem než v předchozím měsíci. O 
něco pomaleji rostly i tržby v prodeji automobilů. Naopak velmi slušným nárůstem tržeb se mohou chlubit prodejci 
kulturních, sportovních a rekreačních kategorií – ty totiž vzrostly nejrychleji od finanční krize (14,9 %).   

V letošním roce by se neměla vytratit chuť českých spotřebitelů utrácet. Důvěra českých domácností zůstává 
poblíž historického maxima a maloobchodníci se proto mohou těšit na další nárůst tržeb, i když 
jejich průměrné tempo růstu bude o něco pomalejší než v loňském roce. Další úbytek počtu 
nezaměstnaných a nedostatek kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání (hlavně v technických oborech) bude 
zintenzivňovat mzdové tlaky na zaměstnavatele. Očekáváme, že průměrná nominální mzda by letos měla vzrůst 
nejrychlejším tempem od finanční krize (kolem 4 % meziročně).  

Zlepšování příjmů českých domácností bude letos doprovázeno mírným růstem cen. Zdražování můžeme již pozorovat 
kromě potravin také u pohonných hmot, které v ČR v březnu mírně vzrostly. Efekt super-levného benzínu, díky kterému 
mohli čeští spotřebitelé v minulých měsících zvyšovat své úspory nebo výdaje na koupi jiných statků, se spolu 
s očekávaným růstem cen ropy bude v dalších měsících vytrácet. Výraznější nárůst cen ropy očekáváme ale až v druhé 
polovině roku.  
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