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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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 MALOOBCHODNÍ TRŽBY Z PRODEJŮ AUT ZAKOPLY  

Maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy v červnu vzrostly o 6,2 % meziročně. Meziměsíčně (po očištění o 
sezónní vlivy) vzrostly reálně maloobchodní tržby o 1,5 %. Po započtení tržeb z prodejů aut vzrostly maloobchodní 
tržby o 6,4 % meziročně.  

Zatímco údaj o růstu maloobchodních tržeb bez započtení aut předčil analytická očekávání, údaj se započtením tržeb 
z prodejů aut do jisté míry zklamal. Za určité zklamání lze považovat to, že počet nových registrací aut dosáhl v červnu 
rekordní úrovně (25 714ks) a mluvil tak ve prospěch silnějšího nárůstu. Meziroční tempo růstu tržeb z prodejů aut 
znatelně zpomalilo na 6,8 % z květnového tempa 19,0 %.. 

V červnu se opět nejlíp dařilo prodejcům zboží přes internet, jejichž tržby meziročně vzrostly o 22,3 %. 
Ovšem toto není žádným překvapením, protože prodej přes internet vévodí statistice maloobchodních tržeb 
dlouhodobě. Záliba Čechů nakupovat přes internet zůstává silná a už se začíná týkat nejen nákupů dražšího zboží, ale 
i zboží pro běžnější potřebu. Slušný nárůst tržeb zaznamenaly také prodejci počítačů, sportu a rekreací či oděvů. 

V maloobchodě s potravinami, počítačovým zboží a pohonnými hmotami došlo k meziročnímu zlevnění, naopak ceny 
v oddělení kultury a rekreací vzrostly. 

V první polovině letošního roku se maloobchodní tržby (bez aut) vyvíjely příznivě a jejich průměrné meziroční tempo 
růstu přibližně odpovídalo tempu ze stejného období předchozího roku. V druhé polovině roku by k dalšímu růstu 
maloobchodních tržeb měly napomoct zejména stále levné pohonné hmoty a zrychlení růstu mezd. Růst inflace by ruku 
v ruce s očekáváným zdražováním ropy měl zrychlovat a do konce roku by dle našich odhadů měl překročit 1 %. 
Značnou akceleraci růstu spotřebitelských cen zřejmě uvidíme již v červenci, kdy očekáváme zrychlení meziročního 
růstu cen na 0,6 % z předchozího tempa 0,1% podpořený zejména vyššími cenami potravin a sezónním zdražením 
dovolených. 
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