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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 šířená 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 podle Nařízení (EU) 596/2014 o zneužívání trhu a Prováděcího nařízení (EU) 2016/958 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.pdf. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, 
Praha 1. 
 

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: -1,4 % r/r (leden) 

Prognóza:  -1,7 % r/r 
Období: únor 
Datum zveřejnění: 6. duben 

Ačkoliv se zdálo, že v posledních měsících předstihové ukazatele poukazují 

na oživení v průmyslovém sektoru, nově nastalá situace tyto naděje opět hatí. 

Únorová čísla sice ještě nebudou zasažena ani šířícím se virem, ani vládními 

opatřeními, přesto ukáží meziroční pokles. Ten souvisí s předchozími problémy 

průmyslu, které byly dané nedostatečnou poptávka. V letošním roce tak 

původně vyhlížené oživení neuvidíme, naopak se výrazně prohloubí propad 

vzhledem k současné situaci. Míra nejistoty je ovšem vysoká.  Vše nyní bude 

záležet na délce trvání restriktivních opatření a na následné rychlosti oživení. 

Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 15,1 mld. Kč (leden) 

Prognóza:  15,7 mld. Kč 
Období: únor 
Datum zveřejnění: 6. duben 

Zahraničnímu obchodu se zpravidla daří v prvních měsících roku, což naznačil 

i letošní leden. Vlivem ekonomického zpomalování však v posledním období 

klesá objem obchodní výměny. Epidemie koronaviru navíc již v únoru 

pozastavila export zboží z Číny či Koreje, což by ale mohlo tuzemské 

obchodní bilanci vlivem nižších dovozů pomoci. Výsledné číslo tedy bude 

nejspíš slabší oproti stejnému měsíci před rokem, přebytek by se však mohl 

udržet na solidní úrovni 15 mld. Kč. 

Maloobchodní tržby Poslední známý údaj: 2,1 % r/r včetně aut, 4,9 % bez aut (leden) 

Prognóza: 1,3 % r/r s auty 
3,6 % r/r bez aut  

Období: únor 
Datum zveřejnění: 7. duben 

Únorové tržby ještě nebudou zasaženy vlivem restriktivních vládních opatření, 

a proto očekáváme pokračování trendu z předešlých měsíců, kdy nízká 

nezaměstnanost a rychlý růst mezd podporovaly útraty spotřebitelů. Loňský 

únor měl stejný počet pracovních dní jako ten letošní, takže vliv kalendáře na 

dynamiku tržeb bude zanedbatelný. Očekáváme tedy, že únorové 

maloobchodní tržby bez zahrnutí automobilů si meziročně polepší o 3,6 %. 

Prodeje automobilů v posledních měsících váznou a nejinak tomu bude i v 

únoru, což naznačují i nové registrace. Celkové tržby by tedy měly vzrůst jen 

o 1,3 %.  

Podíl nezaměstnaných Poslední známý údaj: 3,0 % (únor) 

Prognóza: 3,6 % 
Období: březen 
Datum zveřejnění: 8. duben 

Šířící se nákaza, ale zejména pak mimořádná restriktivní opatření spolu 

s významně klesající poptávkou nutí firmy snižovat stavy. Navíc i někteří 

podnikatelé, kteří byli nuceni pozastavit svou činnost z důvodu nařízení vlády, 

se ocitli bez příjmů, a tedy žádali o podporu v nezaměstnanosti. Úřady práce 

tak na konci března hlásily výrazný nárůst žádostí. Jak moc v následujících 

měsících nezaměstnanost poroste, nyní závisí zejména na vládní podpoře 

zaměstnanosti. Pro březen odhadujeme, že nezaměstnaných přibylo o cca 45 

tis, což odpovídá míře nezaměstnanosti na úrovni 3,6 %. 

 

 

https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker.pdf


 

 

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 podle Nařízení (EU) 596/2014 o zneužívání trhu a Prováděcího nařízení (EU) 2016/958 
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.pdf. Dohledovým orgánem pro 
Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1. 

 

 

 

Index spotřebitelských cen Poslední známý údaj: 0,3 % m/m a 3,7 % r/r (únor) 

Prognóza: 0,0 % m/m   
3,5 % r/r 

Období: březen 
Datum zveřejnění: 14. duben 

Očekáváme, že růst spotřebitelských cen v březnu zvolní o dvě desetiny 

procentního bodu a dosáhne tak 3,5 %. To bude dáno jednak zlevněním cen 

pohonných hmot (nízké ceny ropy), ale i poklesem cen rekreací a letenek 

vlivem mimořádných opatření proti šíření epidemie koronaviru. Na druhé 

straně by měla dále zdražit elektřina (ČEZ avizoval zvýšení cen od 1. března) 

a potraviny (naznačují týdenní šetření, působit by měl i zpožděný dopad 

vyšších daní na alkohol a tabák).  

Běžný účet PB Poslední známý údaj: 18,49 mld. Kč (leden) 

Prognóza: 14,5 mld. Kč 
Období: únor 
Datum zveřejnění: 14. duben 
 

 

Běžný účet platební bilance tradičně v prvních měsících roku vykazuje 

přebytkové hospodaření, což je dáno zejména výpadkem odlivu dividend do 

zahraničí. Vlivem nepříznivé situace u našich hlavních obchodních partnerů 

však slábne i tradiční pozitivní příspěvek přeshraničního obchodu. Proto 

předpokládáme, že letošní únorový běžný účet již nevykáže tak výrazný 

přebytek jako tomu bylo v minulých letech. 

Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: 1,4 % m/m a -0,7 % r/r (únor) 

Prognóza: 0,1 % m/m 
1,0 % r/r 

Období: březen 
Datum zveřejnění: 21. duben 

Ceny průmyslových výrobců v únoru výrazně zpomalily zejména v důsledku 

nízkých cen ropy. Jejich průsak do výroby bude doznívat ještě v březnu. Navíc 

zpomalení ekonomické aktivity vlivem epidemie a slábnoucí poptávka nutí 

firmy stlačovat své marže a zlevňovat produkty, aby přilákaly zákazníky.  

Proto očekáváme další zvolnění meziročního růstu cen ve výrobní sféře na 

1,0 %. 
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