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   Maloobchodu neprospěly dva květnové svátky 

Maloobchodní tržby v průběhu květnu klesly po sezónním očištění o 1,5 % oproti dubnu. 
Meziročně se zvýšily jen o 1,1% (po sezónním očištění). Meziroční pokles tržeb bez očištění  o 
0,6 % ovlivnil zejména nižší počet pracovních dní a navíc, co statistika neumí zohlednit, dva svátky  1. a 
8. května), které připadly na čtvrtek. Rodiny využily volné čtvrtky a vyrazily na prodloužený víkend. 
Dva pátky, které jsou na tržby bohaté (hlavně u potraviny), tak přišly o velký počet zákazníků. Neočištěný 
pokles o -0,6% meziročně je sice nejhorší výsledek od října 2013, ale neznamená, že maloobchod znovu 
oslabuje. Vliv dvou svátků na tržby se velmi špatně odhadoval, proto nikdo z analytiků s takovým poklesem 
nepočítal.  

Za květnovým poklesem tržeb stojí na prvním místě auta (příspěvek -2,8pb) a na druhém místě potraviny 
(příspěvek -0,7pb). Snížily se i tržby za léky a zdravotnické potřeby.  Odezněl i efekt „brzkého jara“, který 
dříve než obvykle zvýšil tržby za prodej zahradních potřeb a zahrádkářského vybavení. Naopak tržby za 
pohonné hmoty, oděvy, obuv, elektroniku, telefony, počítače, kulturu a sport dál rostly. O prodej přes internet 
je stále větší a větší zájem. Naopak prodeje na trzích ve stáncích, alespoň podle oficiální statistiky, trvale 
klesají. 

Pozvolna rostoucí spotřebitelská důvěra, klesající nezaměstnanost a slibný růst mezd dávají prostor pro 
další růst tržeb, i když asi ne tak vysokým tempem jako zpočátku roku. Otázkou je, jak 
dlouho budou ještě růst prodeje aut. Květnový propad tržeb autosalónů byl sice výjimečný kvůli květnovým 
svátkům, ale další dvouciferné meziroční růsty se v dalších měsících opakovat nemusí.  

Bez ohledu na výrazné zpomalení růstu tržeb, lze stále hovořit solidním oživení spotřeby 
domácností. To vytváří pevný základ pro vyvážený ekonomický růst založený jak na domácí spotřebě tak 
vývozu.  

Letos počítáme s růstem tržeb v maloobchodu v průměru o cca 2%. Oživení bude 
pokračovat i v roce 2015 (+4,1% meziročně po očištění o růst cen). Ekonomiku by v příštích čtvrtletích 
měla ještě více podporovat spotřeba domácností a nejen vývoz do zahraničí. Nastupující růst mezd a 
klesající nezaměstnanost vytváří dodatečný prostor pro růst spotřeby českých domácností. A inflace, která by 
brzdila růst spotřeby, se zatím skrývá za dalekým obzorem.  

Dnešní údaj, jak už jsme si zvykli, nebude mít vliv na korunu ani na dluhopisy. Globální popřípadě regionální 
faktory jsou nyní pro trh důležitější. 
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