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   Červen – žně pro obchodníky 

V červnu se maloobchodní tržby zvedly o neuvěřitelných 8,2 % meziročně a pokořily vysoké 
růsty z počátku roku. Jedná se o nejvyšší přírůstek od září 2008. Ani největší optimisté na trhu s tak 
vysokým přírůstkem nepočítali. Náš odhad se „krčil“ na 6,5% - nejvyšší odhad na trhu byl 7%. Po sezónním 
očištění (červen měl výhodu jednoho pracovního dne) obchodníci utržili o 6,4 % více než loni a o 2,5% více 
než v květnu. Jedná se o nejsilnější meziměsíční přírůstek po sezónním očištění v letošním roce.  
 
Červnový výsledek maloobchodních tržeb potvrdil, že spotřeba domácností v ČR roste a 
ve druhém čtvrtletí polevila jen mírně (z průměrných 6,6% meziročně po sezónním očištění v 1Q 2014 na 
4,1% ve 2Q). Červnový růst tržeb potvrzuje, že silný květnový výpadek v růstu tržeb byl jen jednorázovou 
záležitostí ovlivněnou květnovými svátky. Tržby rostly napříč obchody – nejen u prodejců telefonů, počítačů, 
zboží po internetu, sportovního vybavení, aut ale i potravin.  
 
Dnešní údaje z maloobchodu dávají naději na další slušný růst ekonomiky ve 2Q 2014. I když růst 
ekonomiky nebude v mezičtvrtletním srovnání tak silný jako v 1Q 2014 (+0,8%), meziroční přírůstek má 
šanci vyšplhat ke 3%! 
 
K probuzení mírné (pro ekonomiku prospěšné) inflace nám už chybí jen silnější růst mezd v ekonomice, který 
by podržel spotřebu domácností nahoře. Nezaměstnanost už klesá a finanční situace rodin se začíná 
zlepšovat. Projevuje se to i na rostoucí důvěře lidí v ekonomiku v jejich vlastní finanční situaci. Bez vyšších 
mezd ale ČNB režim kontroly kurzu neopustí.  

Dnešní údaj nemá viditelný vliv na trh. Koruna spíše sleduje vývoj měn v regionu a dnes následuje polský 
zlotý k nepatrně silnějším hodnotám. Výnosy z dluhopisů se drží u „dna“. 
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