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   Český maloobchod vykazuje další nárůst 

Maloobchodní tržby klesly v září meziměsíčně o 0,7 %, což v meziročním vyjádření znamenalo 
růst jen o 3,7 % r/r. To bylo přesně v souladu s očekáváním trhu. My jsme byli optimističtější, když jsme 
čekali růst o 4,3 % meziročně a "kladnou nulu" meziměsíčně. 

Bohužel to vypadá, že se v září vykompenzoval slušný růst ze srpna o 0,8 % m/m. Nasvědčuje tomu i 
struktura tržeb, když v srpnu vzrostly prodeje a opravy aut o 1,1 % m/m, zatímco v září se snížily o 0,8 % 
m/m. 

Co se struktury meziročního růstu týče, tak i navzdory zářijovému meziměsíčnímu poklesu si udržely 
nejdynamičtější růst prodeje a opravy aut, když v září vzrostly o 9,5 % r/r (příspěvek 2,5 procentního budu). 
Na opačném pólu se nacházejí prodeje pohonných hmot, které poklesly o 6,8 % r/r (příspěvek -0,6 p. b.). 
Ani prodeje potravin nemají silnou dynamiku, když v září poklesly o 0,3 % r/r (příspěvek -0,1 p. b.). 

Co se vývoje maloobchodních tržeb nelze tedy zatím příliš jásat. Za celý rok 2013 čekáme maloobchodní 
tržby na červené nule (-0,3 %) a příští rok pak mírný nárůst o 1,6 %. Maloobchodní tržby však nejsou 
dobrým indikátorem spotřeby domácností podle metodiky národních účtů. Spotřebitelská důvěra predikuje 
spotřebu domácností lépe a zde došlo od začátku roku k citelnému zlepšení. Proto v naší makroekonomické 
prognóze počítáme s postupným zlepšováním spotřeby domácností. 
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