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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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Průměrná mzda Poslední známý údaj: 3,9 % r/r nominálně, 3,7 % r/r reálně (Q2 2016) 

Prognóza: nominální 4,2 % r/r (Q3 2016) 
reálna mzda 3,7 % r/r                                       
Datum zveřejnění: 5. prosince 

Nezaměstnanost v ČR je v evropském měřítku jednou z nejnižších. Nedostatek 
volné kvalifikované pracovní síly na trhu práce vytváří tlaky na firmy zvyšovat 
mzdy, aby tak nepřišly o stávající anebo získaly nové zaměstnance. 
Pracovníci ve veřejné sféře si ve třetím čtvrtletí platově polepšili. Celkově 
očekáváme, že průměrná nominální mzda vzrostla o 4,2 % r/r, což při dané 
inflaci dává růst reálné mzdy o 3,7 % r/r. 
 

Maloobchodní tržby Poslední známy údaj: 4,4 % r/r s auty a 4,7 % r/r bez aut (září) 

Prognóza: 2,5 % r/r bez aut a 3,3 % r/r s 
auty (říjen) 
Datum zveřejnění: 6. prosince 

Zejména meziroční nevýhoda jednoho pracovního dne a nový zákon o 
prodeji v maloobchodě, který poprvé pocítili maloobchodníci v praxi na 
svátek 28. října, se podílely na zpomalení meziročního tempa růstu tržeb 
směrem k 2,5 % (bez aut). V automobilovém segmentu počet nových registrací 
aut rostl dvouciferným tempem, což indikuje další nárůst tržeb také u prodejců 
aut. Mimo to obrázek prosperujícího českého maloobchodníka dokresluje 
také vysoká spotřebitelská důvěra, nízká inflace, jen pomalý růst cen 
pohonných hmot a zvyšující se mzdy. 
 

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: 2,7 % r/r (září) 

Prognóza: 1,0 % r/r (říjen) 
Datum zveřejnění: 7. prosince 

Předstihové indikátory ukazují na zlepšování podmínek ve zpracovatelském 
průmyslu nejen v ČR, ale i sousedním Německu či celé eurozóně. Ovšem 
důležitým faktorem ve vývoji průmyslu je obnovení provozu rafinérie 
v Kralupech, které proběhlo v průběhu října. Náš odhad počítá s 
meziměsíčním růstem průmyslové výroby o 1,3 % (sezónně očištěno), což 
odpovídá zpomalení meziročního tempa růstu na 1,0 % z předchozího tempa 
2,7 %. 
 

Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 21 mld. Kč (září) 

Prognóza: 20,0 mld. Kč (říjen) 
Datum zveřejnění: 7. prosince 

Zahraniční obchod má zřejmě nakročeno k prolomení dalšího rekordu, který 
je výsledkem pokračující expanze české ekonomiky. Očekáváme, že 
obchodní bilance dosáhne největšího říjnového přebytku od roku 2005, tedy 
od začátku zveřejňování statistiky v národní metodice. Dosavadní vývoj 
zahraničního obchod nás utvrzuje v tom, že rekordní přebytek dosáhne výše 
přes 190 mld. Kč.  
 

Podíl nezaměstnaných Poslední známý údaj:  5,0 % (říjen) 

Prognóza: 5,0 % (listopad) 
Datum zveřejnění: 8. prosince 

V listopadu počet nezaměstnaných většinou nepatrně vzroste. Ovšem v 
letošním listopadu bylo relativně příznivé počasí, což dovolovalo prodloužit 
období sezónních prací. Navíc trh práce je nyní silně utažen a poptávka po 
technických pracovnících zůstává vysoká. I proto očekáváme stagnaci podílu 
nezaměstnaných na 5,0 %.    
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Index spotřebitelských cen Poslední známý údaj: 0,3 % m/m a 0,8 % r/r (říjen) 

Prognóza: 0,5 % m/m  a 1,7 % r/r  

(listopad) 
Datum zveřejnění: 9. prosince 

Podle šetření ČSÚ ceny potravin šly v listopadu výrazně nahoru, zejména pak 
zelenina, mléčné výrobky a také alkohol. Zvýšily se také ceny u čerpacích 
stanic. Naopak ceny dovolených kvůli sezónnosti zřejmě klesly. Tyto faktory 
zřejmě stály za viditelným zrychlením růstu spotřebitelských cen. Odhadujeme, 
že spotřebitelské ceny vzrostly o 0,5 % m/m, což odpovídá zrychlení 
meziroční míry inflace na 1,7 % z předchozího tempa 0,8 %. Rizikem této 
prognózy je malá spolehlivost šetření průměrných cen potravin a také obecně 
vysoká volatilita cen potravin.  
 

Běžný účet PB Poslední známý údaj: 4,76 mld. Kč (září) 

Prognóza: 10  mld. Kč (říjen) 
Datum zveřejnění: 14. prosince 

Příznivý vývoj zahraničního obchodu se pozitivně promítá také do vývoje 
běžného účtu, který by letos měl dosáhnout historicky třetí přebytek (cca 2,0 
% HDP).  
 

Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: 0,5 % m/m a -1,7 % r/r (říjen) 

Prognóza:   0,2 % m/m a -1,2 % r/r  
(listopad) 
Datum zveřejnění: 16. prosince 

Průměrná cena ropy v listopadu mírně klesla, naopak cena průmyslových 
kovů mědi, niklu, zinku a hliníku vzrostla. V průměru za listopad očekáváme 
růst cen průmyslových výrobců o 0,2 % meziměsíčně. Meziroční pokles cen 
průmyslových výrobců by se měl zmírnit na -1,2 % z předchozí hodnoty -1,7 
%. Začátkem příštího roku by ceny průmyslových výrobců měly meziročně 
začít růst. 
 


