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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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 MALOOBCHODNÍCÍ HLÁSÍ RŮST TRŽEB 

Maloobchodní tržby v ČR v listopadu vzrostly meziměsíčně reálně o 1,9 %. V meziročním srovnání 
zrychlilo tempo růstu tržeb maloobchodníků na 7,9 % (bez očištění) z předchozího tempa 2,0 %. Se zahrnutím 
automobilového segmentu vzrostly maloobchodní tržby o 8,6 % meziročně. Naše odhady počítaly s tempy 5,4 % bez 
aut a 5,0 % se zahrnutím aut, medián trhu byl pod 5 %. 

Listopad a zejména prosinec jsou pro maloobchodníky těmi úspěšnějšími měsíci v roku, protože Vánoce se blíží. 
Předvánoční nálada, která se vznášela v obchodech již v listopadu, lákala lidi, aby nakoupili dárky s předstihem. 
Například internetoví prodejci připomínali zákazníkům, aby posílali své objednávky do určitého data, pokud je chtějí 
mít dodané včas do Štědrého dne. Zřejmě i to částečně pomohlo k vysokému růstu tržeb prodejců přes internet (nárůst o 
32,3 %, což je nejrychlejší tempo růstu od roku 2013). Internetoví prodejci ale nebyli jediní, komu se v listopadu dařilo 
víc, růst tržeb vykázaly všechny hlavní skupiny prodejen. Prodejcům s oděvy se zvýšily tržby o 10 %. Obchodníci 
s farmaceutickým a kosmetickým zbožím a také s výrobky pro domácnost zvýšili tržby o 8 %.  

Zvýšily ceny v prodejnách s potravinami, oděvy či sportovními výrobky. Naopak levnější byla například počítačová 
technika. 

Zvyšující se mzdy a nadále vysoká důvěra domácností v ekonomiku pozitivně přispívají k růstu 
maloobchodních tržeb. Průměrná hrubá (nominální) měsíční mzda by se letos mohla vyšplhat k 29 000 Kč a v 
příštím roce prolomit hranici 30 000 Kč. Prostor pro další růst maloobchodních tržeb tady ještě je, ale 
tempo bude pravděpodobně pomalejší než loni. Odhadujeme, že maloobchodní tržby letos porostou 
tempem kolem 3,5 % a v příštím roce zpomalí k 3,0 %. 
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